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Medlemsbrev september 2012
Välkomna till klubbmöte den 6 november
Höstsol är det förvisso fortfarande. Värmen är inte så
imponerande, men solens strålar når ändå fram, och det
känns bra att veta att den faktiskt finns kvar, solen! En
strålande oktoberdag njuter vi alla av.
Det blev två möten under oktober, ett i Hartwickska
huset den 2:a oktober då vi primärt skulle tänka
påsiktsbilder för Fotomässan. Tyvärr hade vi inte så
många bilder att prata om men vi fick ändå in några av
de bilder som ska ta sig till Fotomässan den 23
november.
Den 9 oktober träffades vi för en kväll om belysning
och hur man kan utnyttja modern teknik med LED
lampor. Även hur man nu enkelt kan få med sig ljuset ut
i fält. Mötet hölls i Scandinavian Photos lokal på
Kungsholmen och bland mingel och
produktdemonstrationer kunde vi diskutera högljutt om
ljussättning och kamerautrustning. Rickard Sandberg
från ScPh berättade många intressanta saker jag
personligen aldrig hört talas om. Konsten att tävla med
solen, hur man skapar ”solljus” artificiellt och hur
trepunktsljus är förhärskande i filmvärlden.
Klubbmötet den 6 november kommer att handla inte bara om transporter här i Stockholm
om nu någon trott det. Temat för KM4 är ju Tunnelbana med det behöver ju inte vara liktydigt
med SL. Suss Forssman Thullberg, kommunikationsansvarig på SL, ska tillsammans med sina
medarbetare hjälpa till att bedöma alla de bilder som kommit in. Om det blir Suss eller en av
hennes närmaste som kommer till mötet och berättar är i skrivande stund oklart med någon
blir det.
Fotomässan den 23 november närmar sig med stormsteg.
Bifogat finner du den inbjudan som gått ut till alla medlemmar. I den finns information om
detaljerna för mingel, panelsamtal mm.
Fotobok:
Malin kommer att informera separat om detta på mötet.
Gatufotogruppen
Hans Wahlgren berättar om den nyetablerade gruppen som har gatan som arbetsfält. Snabbt
efter Hans första möte fylldes gruppen. Man hade som mål att vara 15 stycken i gruppen och
man är nu 15 stycken. Nu ska gruppen börja arbeta och visa vägen för liknande projekt.
Kinaresan
Vi har nu fyllt gruppen, 8 deltagare är intresserade och gruppen arbetar vidare på egen hand.
Under våren 2013 kommer klubben att få se bilder från gruppens resa hoppas vi. Lycka till.
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Klubbmöte 6 november
Vi träffas som vanligt i Hartwickska huset St Paulsgatan 39a, dörren öppnas kl 18:00.
Dagordning
18.30
Introduktion och presentation av gäster.
Information om och RIFO och senaste tävlings-CD:n
Nya hemsidan www.stockholmsfotoklubb.se
Fotobok, Malin Tvedt informerar
Gatufotogruppen, Hans Wahlgren berättar
19.00
Föredrag om vår Tunnelbana i Stockholm, Suss Forssman Thullberg, SL
19.30
Kaffe och te
20.00
Bildvisning av utvalda bilder från KM 4 Tema:Tunnelbana
Information om Fotomässan, vårt jubileum och vår bildvägg.
21:30
Avslutning

För Styrelsen
Jan Zettergren

Bilaga:
Inbjudan till Fotomässan och jubileumsmingel

