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Medlemsbrev december 2012
Välkomna till klubbmöte den 11 december

En av mässans vackra prints på aluminium var Anders Cassels bild från Longyearby, Spetsbergen
fotograferad 1955. Bilden var ett fantastiskt tidsdokument och gav vår bildvägg på fotomässan den air
av historia vi behövde tillsammans med Olle Robins stora bild av hamnarbetare i Stockholm som han
fotograferade några år senare 1961.

Så har vår klubb nått den aktningsvärda åldern av 60 år.
När jag skriver dessa rader har vintern tagit ett ordentligt grepp om vår stad. Minus 15
grader biter i skinnet men på samma gång känner jag glädjen av att vi haft en fantastisk
månad bakom oss. Förberedelserna för klubbens aktivitet på Fotomässan tillsammans med
övriga Stockholmsklubbar och RSF, SVEFO har gett ny kraft. Det blev en fantastisk
uppslutning och många av mässans nära 15 000 besökare fick tillfälle att njuta av vår klubbs
utställning.
På klubbens hemsida finns ett bildspel från mässan där du också kan se bilder från klubbens
jubileumsmingel. Vi var ett sjuttiotal medlemmar, gäster och paneldeltagare som åt, drack och
minglade på temat ”Och varför att detta tävlande”. Profiler som exempelvis Göran Segeholm
såg till att hålla diskussionerna vid liv efter paneldebatten som var den ”tändande gnistan”.
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Aktiviteten i klubben är sprudlande och under första Adventshelgen har Birgitta Bratthall
och Sven-Olof Rönnskog haft vernissage på sin utställning Tinnar&Torn och Cityfolk i Alviks
bibliotek. Centralt i Gamla Stan har också Hans Wahlgren har haft sin vernissage på Gunnels
Krog med utställningen Allt beror på hur man ser på sakerna. Hans har dessutom producerat
en fotobok Stockholm 1 med 120 bilder där utställningens 24 bilder också finns med.
Inför klubbens sista möte ska vi kraftsamla kring just Gatufoto och utskrift.
Det finns idag en fantastisk mångfald när det gäller papper för print. Både papper som man
själv kan använda hemma i sin egen skrivare men också papper som passar för stora bilder.
Vi har bjudit in Markus Saving som ställde ut på Fotomässan att berätta om alla olika papper
och metoder som nu finn tillgängliga för proffs och amatörfotografen. Markus ska också
demonstrera EasyWrappe som gör det möjligt att enkelt montera en canvasprint. Kanske ett
julklappstips?
KM avgjort, årets klubbmästare heter Olle Robin. Tyvärr kan inte Olle vara med på mötet
men han kommer att få sitt diplom i januari.
Inför nästa år presenterar vi nu temor för år 2013:
Februari:
Kyla
April:
Mångfald
September: Kollektion, inget tema
November: Längtan

Klubbmöte 11 december
Vi träffas som vanligt i Hartwickska huset St Paulsgatan 39a, dörren öppnas kl 18:00.
Dagordning
18.30
Introduktion och presentation av gäster.
KM 2012 avgjort
Fotomässan
Nya hemsidan www.stockholmsfotoklubb.se
Fotoboken, senaste status, Malin Tvedt
19.00
Föredrag om papper, print och möjligheter Markus Saving KonstExpoShop
19.30
Kaffe och te
20.00
Gatufotogruppen presenterar:
15 fotografer med bilder.
21:30
Avslutning

För Styrelsen
Jan Zettergren

