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Det går godt
for Ringsted
Fotoklub. Den
er på kort tid
vokset til at
tælle 21 aktive
medlemmer, og
nu er målet, at
. foreningen også
skal have sit
eget lokale til at
_holde arrangementer og klubaftener i. Dette
foto er taget af
Johnny Madsen,
der er medlem af
fotoklubben.
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Fotoklub i rivende udvikling
Det er ikke mere end 12
måneder siden, at Ringsted Fotoklubs tilbageværende fire medlemmer
overvejede at lukke og
slukke. Men siden da er
der sket mangt og meget.
Medlemstallet er vokset
til 21 aktive medlemmer,
som har sat sig for at gøre
klubben til et aktivt forum for fotointeresserede.
Hvad enten det drejer sig
om ferie-snapshot eller
mere professionelle tilgange til den fascinerende
interesse er det klubbens
mål, at tilbyde erfaringer

og aktiviteter der kan inspirere alle.
Formålet med klubben
er at virke som et forum
for fotointeresserede. hvor
alt kan diskuteres, vendes og .drejes. Om man
er til abstrakt, natur eller
portræt er underordnet
- fællesskabet om fotointeressener det der samler.
Klubben laver aktivitetsplaner for tre måneder ad
gangen og dækker blandt
andet emner som billedafleveringer, hvor hvert
medlem afleverer et billede, der viser hver enkelts

opfattelse af forskellige
emner. Det seneste emne
var 'Danmark' og de afleverede og bedømte billeder kan ses på ringstedfotoklub.dk.
Andre emner er fototekniske blandt andet
teori om lys og skygge
kombineret med praktiske opgaver. Og så er der
naturligvis forskellige fototure.
Klubben har også ambitioner. Indtil videre
mødes klubben i Kulturhuset hver anden mandag
- interesserede kan se da-

toerne på hjemmesiden.
Men for at kunne tilbyde
et kreativt og udviklende
miljø er det målet at få
egne lokaler - dels med
basale
mødefaciliteter
men også med mulighed
for at have adgang til udStyr til eksempelvis portrætfotografering og billedredigering. Foreløbig
har klubben ikke midler
til at få sit eget lokale, og
man leder derfor efter lokale sponsorer. Se mere
på
www.ringsted-fotoklub.dk.

