Invitation til alle
fotoklubber i Danmark
Fra

En fotoklub for glade fotoamatører

Den 6. april 2019 klokken 10:00 – 17:00
Arrangementet foregår i PixlArt, Danmarks første digitale foto museum / Galleri
Der er løbende udstillinger fra Professionelle fotografer og foto kunstnere

TAG TIL
VENDSYSSEL
OG FÅ NY INSPIRATION TIL JERES FOTOKLUB
Foto9300 vil gerne invitere jer til et nyt og spændende
seminar for landets fotoklubber.
Sammen vil vi dele vores erfaringer fra sidste års seminar
i Århus. Seminaret starter ud med at hver klub, kort
fortæller om den aktivitet de har haft succes med, i
klubben siden sidste års seminar, eller nye deltagere
fortæller lidt om deres klubs succeshistorie. Medbring en
præsentation af jeres klub i Powerpoint. Med afsæt i det
vil vi sammen forsøge at inspirere hinanden, så vores
fotoklubber rundt i landet kan genere nye ideer ud til den
brede gruppe af fotoelskere, i landets fotoklubber.
Kom gerne nogle stykker fra hver klub (Max 5), så vi kan
få en spændende og inspirerende dag sammen.

Pris pr. deltager er 160,- kr. + gebyr 14,75 kr. for
kaffe, the, frokost, drikkevarer samt udstillings
rundvisning.
Du er velkommen til, at overnatte i PixlArts lokaler, der er
brusebad og vaskefaciliteter. Men du skal selv have
sovepose og underlag med. Overnatningen er gratis for
deltagerne. (Morgenkaffen laver i selv i PixlArt) Byen har
en god lokal Håndværksbager med morgenbrød.

PROGRAM:
10,00: Velkomst og
kaffe med rundstykke
10,30: Samling i salen
med præsentation af
klubberne (Powerpoint)
12,00: Frokost med
drikkevarer
13.00: Gruppearbejde.
Hvad giver klubben
succes.
Præsentation af nye
ideer
16,00 - ??,??:
Medbring dine bedste
billeder på en USB
pen (Max 10). Så skal
vi se dine billeder i
kæmpeformat.
Hvornår:
Dato 6.april 2019
Hvor:
PixlArt, Liljevej 2,
9750, Østervrå,
Nordjylland.
www.pixlart.nu
Billetbestilling her

Køb din billet til arrangementet på dette link:
BILLETBESTILLING HER

Sidste tilmeldingsdato er 15. marts 2019
Mange fotohilsner fra os alle i Foto9300

Kontakter:
ingolfgeipel@hotmail.com
john@agerbak.dk

www.foto9300.dk

