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Tervetuloa jäsentapaamiseen torstaina 6.9.2018 klo 18. Jäsentapaaminen pidetään
Uotilan Sinisellä koululla, Tuomistokuja 1.
Tervetuloa studiovuorolle maaliskuussa lauantaina 15.9.2018 klo 13-17.
Kokoontumispaikkana on vanha ja tuttu Kellariteatteri, johon käynti Pallerokujan päästä.
SYYSKAUDEN AVAJAISET
Syyskauden avajaiset vietetään perjantaina 31.8.2018 klo 18 alkaen Jonnelassa, Nurmentie
110. Seura tarjoaa juotavat, salaatit ja patongit. Grillattavat jokainen tuo itse. Mukaan
tarvitset myös pyyhkeen ja uikkarit, jos aiot saunoa.
Ohjelmassa on grillailua, saunomista, uimista ja myöhemmin illalla kuvien katselua.
Jos haluat näyttää kuviasi, kuvat voi ottaa mukaan tikulla tai lähettää etukäteen
rkskuvat@gmail.com.

SYYSKUUN JÄSENTAPAAMISEN OHJELMA
Syyskuussa aloitamme jo valmistautumisen marraskuun kilpailuteemaan ”Fantasiakuva”.
Seuramme tässä aiheessa taitavat jäsenet Tiina Poimio ja Sari Vaaranvuo tulevat
kertomaan ja näyttämään miten he fantasiakuvaukset toteuttavat ja miten kuvia on
mahdollisuus Photoshopissa muokata.
Kuvakilpailuaiheena on Suomen Kameraseurojen Liiton kanssa yhtenäinen teema ”Aito”.
Kuvakisan säännöt löytyvät kokonaisuudessaan:
http://raumankameraseura.net/?page_id=4820
Teemakilpailuihin kuvat lähetetään sähköpostilla. Kuvien lähetysosoite on
rkskuvat(at)gmail.com. Kuvien nimestä tulee selvitä teeman sekä kuvaajan nimi. Tiedostot
toimitetaan JPEG-muodossa. Kuvan vaakasivun enimmäismitta on 1920 pikseliä ja/tai
lyhimmän enintään 1080 pikseliä sekä resoluution 300 dpi . Yksittäisen kuvatiedoston
koko enintään 2 Mt. Kilpailukuvien vaatimukset on yhtenäistetty SKsL:n kilpailusääntöjen
mukaiseksi.

Tarjolla myös juttuseuraa ja kaffetta hyvällisel.
Tervetuloa!
SYYSKUUN STUDIOVUORO
Syyskuussa studiovuoro on 15.9 klo 13-17.
Malleina on kaunis Kaan, josta minulle tuli mieleen ensimmäisen kerran intiaaniprinsessa
sekä Harley Davidson -mies Juha.
SYYSKUUN RETKI SAARISTOON
Syyskuussa 8.9 tehdään retki Rauman saaristoon Nalle-veneellä. Retkelle on vielä yksi
vapaa paikka. Lisätietoja Sannalta 050-4079176.
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Ohjelmarunko tulee vielä elämään ja päivittymään vuoden edetessä.

TIEDON JYVÄSIÄ
Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttely kokoelma on tulossa lokakuussa Raumalle
kirjastoon. Käykäähän katsomassa, jos ette ehdi ripustustalkoisiin.

Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttelyssä teemana on syyskuussa ”Aito”.
Ideamyllyt jauhamaan ja kesällä jo aitoja kuvia kuvaamaan. Viimeinen kuvien latauspäivä
31.8. Lisäohjeet ja lataussivu www.sksl.fi
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

