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Medlemsbrev september 2012  
 

Välkomna till klubbmöte den 2 oktober och den 9 oktober! 

 

 

PRESSTOP - PRESSTOP – PRESSTOP 

 
Men först 24 september! 

För månadens BDT, BildDiskussionsTräff, avviker vi från vårt vanliga mötesställe och träffas 

istället på Scandinavian Photo. Detta för att vi ska kunna titta på bilderna via deras stora 

projektor. Alla uppmanas att ta med sina bilder på en USB-sticka. 

Alla medlemmar i Stockholms Fotoklubb är varmt välkomna samt de som är nyfikna på att gå 

med i klubben.  

Som en extra snackis, bjuds det på snacks och dricka och alla som kommer bidrar med eget 

gott humör och ser till att vi får en trevlig kväll. 

Varmt välkomna till en trevlig bildstund hos Scandinavian Photo! 

Tid: 19:00 till 21:00 

Adress: Norr Mälarstrand 78 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

KM3 kollektion 

 

Philipp Ruemmer tog vår domare med storm. Hans kollektion 6x2 var som Jurek uttryckte 

det, – i en klass för sig själv. Jurek Holtzer, gammal räv som fotograf på bland annat Svenska 

Dagbladet,  hade många kommentarer att ge om de kollektioner vi samlat in. Denna gång blev 

det rekord och vi var, redaktörens anmärkning, tvungna att modifiera lite på hemsidan för att 

rymma alla bilderna i bildspelet. På mötet var det kul att höra alla olika synpunkter på urvalet. 

 

Njut av Philipps kollektion - 6x2 

 
 

 

Nästa klubbmöte den 2 oktober 

Det kommer att bli två möten denna månad, dels ett första, den 2 oktober, där vi som vanligt 

träffas på Hartwickska huset och tänker påsiktsbilder. Som många säkert redan hört kommer 

vi att vara aktiva på årets Fotomässa. Vi ska fira vårt eget 60-års jubileum där. Vi behöver 

bilder. Dels historiska bilder från får klubbs ungdom dels bilder från idag.  
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Vi räknar med att hänga åtta stycken bilder 50x70cm på mässan och klubben kommer att 

sponsra framtagningen av dessa. Men vi måste välja bilder! Ta med bilder som du tycker 

skulle passa för ett högprofiligt retrospektiv för klubbens verksamhet sedan 1952. 

Styrelsen passar här på att fråga om det är någon som skulle vilja hålla ett ”EGO” på 15 

minuter till en halvtimme på mötet, hör av dig, ta med dina bilder på en USB-sticka, så passar 

vi in det under kvällen. 

 

Extra klubbmöte den 9 oktober 

Möte på Scandinavian Photo med fokus på ljus, demonstration av utrustning samt mingel med 

tilltugg. Passa på vi är just nu högvilt och Scandinavian Photo, med Malins benägna bistånd, 

är mycket välvilliga till att hjälpa oss. 

 

Fotomässan i november 

Just nu planerar vår egen klubb tillsammans med Enskede och Midsommargården, men också 

SVEFO och RSF att delta starkt på mässan. Målet är att ett tiotal 10 klubbar i Sverige ska 

bidra med ca 100 bilder var i storleken 10x15 cm som sedan ska bilda en ”installation” i 

foajén till fotomässan föreställande en kamera. 

I ena hörnet av Fotomässans utställningsdel ska FotoSverige, alla våra fotoklubbar, 

marknadsföra sig och sin verksamhet. 

Stockholms Fotoklubb kommer att fira sitt 60-års jubileum och planen är att hänga tiotalet 

bilder av ”förr/nu karaktär”. Information om Stockholms Leicaklubb, minnesbilder, vår klubb 

idag kommer självklart att finnas där på samma gång. 

Planen för själva firandet är: 

Klubben har sitt firande efter mässans stängning under en av kvällarna fredag eller lördag, 

klubbmedlemmar kommer att få köpa biljett för 200:- och då ingår entré till mässan alla dagar 

och en ”mingelbiljett” till firandet med enklare förtäring och vatten eller lättöl. Övriga gäster 

och medlemmar i andra fotoklubbar kommer att erbjudas att köpa samma biljett för 250:-. 

Kvällen kommer att vara från 18-20:30 och hållas i utställningslokalen. Vi planerar även ett 

panelsamtal, från stora scenen, med fokus på hur det var att vara medlem i en fotoklubb då 

och nu, analogt kontra digitalt, bild nu i telefonen eller att framkalla själv. 

 

Fotobok: 

På det senaste medlemsmötet fick klubben ett erbjudande om att utan kostnad ta fram en 

fotobok. Malin har tagit på sig att samla in bilder och vidarebefordra vidare. Då det var lite 

oklart hur många sidor/uppslag boken skulle bestå av och hur många bilder som ryms så 

föreslog mötet att alla medlemmar som vill får skicka in tre bilder och Malin som enväldig 

domare får välja ut dom bilder som passar att trycka i klubbens fotobok. Klubben skall få en 

bok för eget bruk och medlemmarna kommer att erbjudas att köpa böcker. 

 

Lite repetition: 

Kinaresan 

På juni-mötet talade Xiaomei Liu om sin egen 

fotoresa hon gjort till södra Kina. Tanken att 

försöka göra en resa till Kina tillsammans med 

deltagare från klubben är lika het som tidigare. 

De som har intresse ska bilda en egen 

arbetsgrupp för att kunna komma vidare med 

projektet. Ska man lyckas med detta återstår 

mycket arbete och många förberedelser innan 

vi sitter på planet till Kina. 
 

Dongchuan, Foto: Xiaomei Liu 
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Klubbmöte 2 oktober 

 

Dagordning 

18:30 Introduktion och presentation av nya medlemmar 

19:00 Bilder, Bilder, Bilder, eventuellt EGO 

20:00 Kaffe och bullar, pris 20 kr per person som vanligt och mingel. 

20:30 60-årsjubileet, uppdatering, sedan Bilder, Bilder, Bilder. 

21:30 Avslutning 

 

 

Som vanligt standardinformationen medlemsbrevet: 

 

Är din bildblogg med i klubbens länkportal? 

Har du en egen hemsida eller bildblogg så ser vi till att det finns en länk från vår hemsida.  

Anmäl din hemsida/blogg till information@stockholmsfotoklubb.org 

 

Har du en fotoidé?  

Vi har en egen speciell epostlåda för dina fotoidéer. Vill du fotografera flygplan, grottor, 

insekter, stadsmiljöer eller kanske det är romantiska blomsterarrangemang. Det finns andra 

som säkert skulle dela ditt intresse. 

Har du någon idé eller önskan så tveka inte att skicka in den till 

fotoide@stockholmsfotoklubb.org 

  

För Styrelsen 

Jan Zettergren 
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