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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Φωτογραφικά Νέα
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΦΕΚ,
Πολύ γρήγορα πέρασε το Καλοκαίρι. Βρισκόμαστε χωρίς καλά καλά να το
καταλάβουμε στο Σεπτέμβριο.
Επιστρέψαμε λοιπόν ανανεωμένοι και έτοιμοι για να σας προσφέρουμε και φέτος
πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
Μπορείτε κι εσείς να μας ζητήσετε να σας φιλοξενήσουμε και να μας παρουσιάσετε
δείγματα της δουλειάς σας, σε Προβολή, Έκθεση φωτογραφίας με έργα σας,
Παρουσίαση κάποιου ειδικού θέματος, ακόμα και Εργαστήρι που θα θέλατε να
παρουσιάσετε. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
επικοινωνήσετε μαζί μας.
6th PHOTO MEETING – MOROCCO 2019
Η Ετήσιο Φωτογραφική Συνάντηση της FIAP, πραγματοποιήθηκε φέτος, από τις 23
Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2019, σε μια Αφρικανική χώρα, με πολύ μεγάλο
φωτογραφικό ενδιαφέρον.
Το Μαρόκο.
Διοργανωτές, ο Φωτογραφικός
Οργανισμός «Atelier d'Art
Photographique», ο οποίος
είναι ο επίσημος εκπρόσωπος
της Διεθνούς Φωτογραφικής
Οργάνωσης FIAP στο Μαρόκο.
Το 6th FIAP Photo meeting –
Morocco,
κίνησε
το
ενδιαφέρον, πολλών Κύπριων
φωτογράφων, οι οποίοι δεν ήθελαν να χάσουν την μοναδική αυτή ευκαιρία.
Έτσι από πολύ νωρίς, οι 53 Κύπριοι φωτογράφοι που δήλωσαν την συμμετοχή τους
στο ταξίδι, άρχισαν τις απαραίτητες προετοιμασίες.
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, έπαιξε ένα ζωτικό και σημαντικό ρόλο σαν
συντονιστής μεταξύ των διοργανωτών και των Κύπριων ταξιδιωτών, που κράτησε,
αρκετό καιρό. Αν και οι διοργανωτές δήλωσαν από την αρχή, πως μόνο 200 άτομα,
από όλες τις χώρες του κόσμου, μελών της FIAP, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, η
ομάδα της Κύπρου με τους 53 φωτογράφους ήταν η μεγαλύτερη ομάδα
καλύπτοντας το 25% των συμμετοχών από 36 χώρες.

Το πλούσιο πρόγραμμα και η ποικιλία των φωτογραφικών θεμάτων, έδωσαν στους
συμμετέχοντες φωτογράφους, αμέτρητες ευκαιρίες για καλλιτεχνική δημιουργία.
Επιστρέψαμε όλοι στην πατρίδα μας με χιλιάδες φωτογραφίες.
Αλλά παράλληλα, επιστρέψαμε με τον θαυμασμό μιας μοναδικής εμπειρίας.
Τη γνωριμία της Ερήμου της Σαχάρας, της Όασης, την παραδοσιακή Μαροκινή
Αρχιτεκτονική, τα βουνά Άτλας,
και τον Ατλαντικό Ωκεανό.
Επισκεφθήκαμε
τις
πόλεις:
Marrakech, Quarzazate, Arfoud,
Essaouira, Agadir,
καθώς και
χαρακτηριστικά
μικρά
χωριουδάκια ανάμεσα σε ερήμους
και οάσεις.
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου,
θα
καλέσει
σύντομα
τους
Κύπριους φωτογράφους που
συμμετείχαν στο ταξίδι,
να
συμμετάσχουν σε μια ομαδική
έκθεση φωτογραφίας με θέμα το Μαρόκο, που θα γίνει στη Λευκωσία και ίσως, σε
άλλες πόλεις της Κύπρου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον υπεύθυνο της διοργάνωσης του Photo meeting,
στο Μαρόκο κύριο Med Murshidi, και της ομάδας του, τη FIAP, αλλά και τους 53
Κύπριους φωτογράφους , που με την δυναμική συμμετοχή, συνέβαλαν στην επιτυχία
του 6th Photo Meeting 2019.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
Ένα θέμα που παραμελήσαμε τον τελευταίο χρόνο είναι τα μαθήματα φωτογραφίας.
Έχουμε προγραμματίσει για φέτος Σεμινάρια (Μαθήματα) φωτογραφίας, για
αρχάριους που θα ήθελαν να ενταχθούν στον όμορφο κόσμο της φωτογραφίας,
καθώς και σεμινάρια (μαθήματα) Lightroom και Photoshop.
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019
Έχει ήδη ανακοινωθεί, από τον Ιούνιο και λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2019. Τα θέματα
όπως πάντα είναι 4. Τα πρώτα 3 «Ελεύθερο Έγχρωμο», «Ελεύθερο Μονόχρωμο» και
«Πειραματική Φωτογραφία», είναι πάντα μόνιμα και το 4ο φέτος έχουμε το θέμα,
«Στον χώρο εργασίας». Οπουδήποτε, φωτογραφίες από όλο τον κόσμο, που να
παρουσιάζουν άνδρες και γυναίκες στον χώρο που εργάζονται.
Περιμένουμε, όπως πάντα να μας στείλετε ότι καλύτερο έχετε.
FOTO Festival 2019
Τον Μάιο του 2017, διοργανώθηκε το πρώτο FOTO Festival που είχε διάρκεια 3
εβδομάδες. Συμμετείχαν: Ο Φωτογραφικός Όμιλος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, ο Φωτογραφικός
Όμιλος Λακατάμιας, και η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας.

Παρά τις επιφυλάξεις των διοργανωτών, το FOTO Festival 2017, σημείωσε αρκετά
μεγάλη επιτυχία, με πολύ θετικά σχόλια, και με την εισήγηση να επαναληφθεί.
Έτσι η Οργανωτική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων των 3 Φωτογραφικών Οργανισμών, αποφάσισε τη διοργάνωση του
FOTO Festival 2019.
θα έχει διάρκεια μία εβδομάδα, και θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 12
Οκτωβρίου 2019.
Την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ, θα γίνουν τα εγκαίνια
έκθεσης φωτογραφίας με τη συμμετοχή φωτογράφων, μελών των 3 Φωτογραφικών
Οργανισμών, και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ.
Αποστέλλεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
Ο σκοτεινός θάλαμος που βρίσκεται στο χώρο της Στέγης είναι έτοιμος προς χρήση.
Όποιος ενδιαφέρεται να τον χρησιμοποιήσει, μπορεί να επικοινωνήσει με τον
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Λευκωσίας, κύριο Πανίκο Στέλικο,
(99 474009) για να διευθετηθεί η κράτηση.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως όσοι δεν έχετε ήδη φροντίσει να ανανεώσετε τη
συνδρομή σας θα πρέπει να το κάνετε άμεσα.
Μπορεί να γίνει, είτε προσωπικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Τράπεζας Κύπρου.
Αποστέλλεται εκ νέου η σχετική ανακοίνωση.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Να θυμίσουμε επίσης την υποχρέωση σας για την συμπλήρωση της νέας
Επικαιροποιημένης Αίτησης Μέλους. Όσοι δεν το έχετε ήδη φροντίσει παρακαλούμε
όπως το κάνετε τώρα. Και ο λόγος είναι πως βάσει των νέων κανονισμών περί
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, έχει αλλάξει ο τύπος της Αίτησης
Εγγραφής Νέου Μέλους. Προστέθηκαν πληροφορίες που είναι απαραίτητες να
συμπληρωθούν από όλα τα μέλη της ΦΕΚ.
Αποστέλλεται το νέο έντυπο, και αφού το διαβάσετε προσεκτικά, θα πρέπει να
συμπληρώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να το στείλετε πίσω για το
αρχείο μας. Αγνοείστε το σημείο ‘’Αριθμός Μέλους’’. Θα προστεθεί από τη ΦΕΚ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ενημερώνουμε πως όσοι έχετε παραγγείλει την Ταυτότητα Μέλους, και δεν τις έχετε
πάρει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματέα για να την παραλάβετε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ – Τμήμα Λευκωσίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99 332813 & 99 474009

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, στις 20:00 στο Οίκημα της ΦΕΚ
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, αρχίζουμε την Φωτογραφική μας χρονιά, με την ευχάριστη
ψυχαγωγική βραδιά με Σουβλάκι και ποτό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη πρώτη μας
εκδήλωση θα συναντηθούμε στη βεράντα του
Οικήματος μας, όπου θα περάσουμε μαζί
μερικές ευχάριστες ώρες παρέα, με φαγητό,
ποτό, μουσική και κουβέντα.
Το φαγητό ως συνήθως είναι σουβλάκι
(χοιρινό ή κοτόπουλο), σιεφταλιές, χαλούμι,
ή μανιτάρια σε πίττα.

Θα πρέπει να μας πείτε τι θα θέλατε να σας
παραγγείλουμε.
Το κόστος για το φαγητό είναι 8 ευρώ μόνο.
Το ποτό, (κυπριακό) και τα αναψυκτικά, θα
προσφερθούν από τη ΦΕΚ Τμήμα Λευκωσίας.
Εσείς θα πρέπει να μας δηλώσετε τη συμμετοχή
σας μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου το
μεσημέρι, για να δώσουμε κι εμείς την
παραγγελία του φαγητού έγκαιρα.
Τα τηλέφωνα για τις δηλώσεις συμμετοχής είναι: 99 474009 – 99 332813

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, 19:30 στο Οίκημα της ΦΕΚ
Προβολή φωτογραφιών από το πρόσφατο ταξίδι των μελών και φίλων της ΦΕΚ στο Μαρόκο, με
την ευκαιρία του «6th Photo Meeting» της
FIAP. Ζητούμε από φίλους που συμμετείχαν
στο ταξίδι, να μας αποστείλετε από 15
φωτογραφίες, με WeTransfer στην πιο κάτω
Ηλεκτρονική Διεύθυνση, ή και σε USB.
Το μέγεθος θα πρέπει να είναι περίπου 2 Mb.
Στην κάθε φωτογραφία να ''τυπώσετε'' το
όνομα σας.
Mπορείτε να τις στείλετε στον Γιώργο
Γιαλλούρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Τμήμα Λευκωσίας, μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.
Email: satsas@cytanet.com.cy
ΤΗΛ.: 99 622203

