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Maaliskuussa tapahtuu ja paljon:
80-vuotis juhlanäyttelyn kehystystalkoot ovat 24.2 klo 11 Kellariteatterilla.
Näyttelyn pystytystalkoot ovat 1.3 klo 17 ja tarvittaessa 2.3 erikseen sovittavaan aikaan
Rauman Pääkirjastolla.
Näyttelyn avajaiset ovat 3.3. klo 13 Rauman Pääkirjastolla. Tervetuloa kaikki paikalle,
erikseen ei tarvitse ilmottautua!
Tervetuloa myös studiovuorolle maaliskuussa 17.3.2017 klo 14.30-18.
Kokoontumispaikkana on vanha ja tuttu Kellariteatteri, johon käynti Pallerokujan päästä.
Näyttelyn purkutalkoot alkavat kirjastolla 31.3 klo 11 ja jatkuvat Kellariteatterilla, kun
kuvat saadaan siirrettyä sinne.
JÄSENMAKSU 2018
Ohessa vuoden 2018 jäsenmaksutiedot. Muistakaa maksaessanne käyttää viitettä 193810.
Jos maksatte useamman henkilön jäsenmaksut kerralla, laittakaa viestiä
jasenrks@gmail.com kenen maksut olette maksaneet.
Jäsenmaksun määrä:
Aikuisjäsen: 25eur
Nuorisojäsen: 13eur (alle 18v)
Kannatusjäsenmaksu: 40eur
Yrityksen kannatusjäsenmaksu 200eur
Tilitiedot:
Saaja: Rauman Kameraseura ry
Tilinro: Eurajoen SP 445023-268185
(IBAN: FI51 4450 2320 0681 85)
Eräpäivä: 15.03.2018
Viite: 193810

Jäsenmaksun suorittaneet ja kameraseuran jäsenkortin jo omaavat, saavat huhtikuun
jäsentapaamisessa korttiinsa uuden vuositarran.

Jos yhteystietoihin on tullut jotain muutoksia vuoden ilmoitathan ne sähköpostilla
osoitteeseen jasenrks@gmail.com .
MAALISKUUN JÄSENTAPAAMISEN OHJELMA
Aikataulu sysitä peruttu. Katsotaan juhlien jälkeen, josko lähtisimme porukalla nuotiolle
iltaa viettämään.

VUODEN 2018 KUVAKILPAILUAIHEET
Vuoden 2018 aiheet yhdistämällä voit saada erittäin mielenkiintoisen kuvakokoelman,
mikäli tutustut helmikuun, huhtikuun ja marraskuun aiheisiin etukäteen ennen kuin
osallistut helmikuun kilpailuun.
Huhtikuu: Sateenkaari
Oletko taltioinut kuvan sateenkaaresta vai haluatko esittää kuvan kokonaisuudessaan,
osittain tai esimerkiksi pääkohteen sateenkaaren väreissä? Vai yhdistätkö edellisen teeman
mustavalkoisen sateenkaariteemaan? Sateenkaaren värit ovat punainen, oranssi,
keltainen, vihreä, sininen, indigonsininen ja violetti. Saako esim. taivas/tähti-, henkilö- tai
maisemakuvista fiktiivisen sateenkaariaiheen? Tai ehkäpä miniatyyri- tai macro-kuvasta?
Syyskuu: Aihe sama kuin SKsL:n teemanäyttelyssä 2018
Tarkennetaan kun SKsL julkaisee vuoden 2018 aiheen.
Marraskuu: Fantasia
Vuoden 2018 teemakilpailu huipentuu fantasiateemaan, jossa voi esimerkiksi yhdistää
edellisten teemojen aiheita tai luoda kokonaan uuden kuvan. Fantasia: mielikuvitukseen
perustuva teos. Fantasiateemaan kuuluu mielikuvitukselliset paikat, olennot ja
tapahtumat. Fantasia voi olla maaginen tai yliluonnollinen aihe. Onko mielessä Scifi, kauhu
tai muu fiktio? Tutustu tähän aiheeseen syvällisesti, sillä aihe tarjoaa erittäin monia
mahdollisuuksia.
Mainittakoon kuitenkin, että fantasiateemaan hyväksytään ainoastaan hyvä maun
mukaisia kuvia.

MAALISKUUN STUDIOVUORO
Maaliskuussa studiovuoro on 17.3 klo 14.30-18. Teemana on tanssi ja liike.

80-VUOTIS JUHLAVUOSI OHJELMA
Juhlapäivä 3.3 ohjelma
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Ohjelmarunko tulee vielä elämään ja päivittymään vuoden edetessä.

TIEDON JYVÄSIÄ
Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttely kokoelma on tulossa lokakuussa Raumalle
kirjastoon.
Seuran hallitus on täydentänyt studiovarustusta hankkimalla entisten taustapahvien lisäksi
punaisen pahvin ja saanut lahkoiutuksena pari muun väristä taustapahvia. Lisäksi on
hankittu 2 kappaletta 30x160 cm kokovartalovalaisuun tarkoitettuja stripbokseja ja
halkaisijaltaan 180 cm heijastava sateenvarjo täydentämään entistä valonmuokkain
valikoimaa. Tervetuloa kokeilemaan!
Studion vuokraaminen kulkee jatkossa Sannan kautta. Viestiä voi laittaa
raumanksinfo@gmail.com tai 050-4079176. Studiota saavat yksin vuokrata ne Rauman
Kameraseuran jäsenet, jotka ovat käyneet studiovuorolla laitteiden kasauskoulutuksen.

Terveisin,
Teemu, Petri, Sanna, Essi, Janne ja Marja

