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Medlemsbrev augusti 2012
Välkomna till höstens första möte den 11 september
Sommaren kom, sommaren gick och försvann. Fortfarande finns hopp om sensommarvärme
och dagar att njuta av. Årets svampsäsong har varit något utöver det vanliga, det är inte bara
jag som haft lycka i skogen. Många glada har hittat kantareller och skogens guld har kunnat
delas ut även till vänner och bekanta när frysen fyllts till bredden.
I höst kommer mycket av
klubbens verksamhet riktas
mot att presentera resultat av
vår hobby. Inte bara vara
nöjda med att visa bilder i vår
dator och göra bildspel i
telefoner och ”paddar”. Vi
inleder med ett möte som
fokuserar på fotoboken.
Många alternativa lösningar
finns idag för
amatörfotografen och det går
idag att göra mindre serier av
fotoböcker som passar väl in i
de mest eleganta miljöer. Den
vackra fotoboken på bordet i
salongen kan nu vara din
egen.
Volker Ströhlein från Pixopolis och fotobok.com kommer och berättar, handgripligen, hur
man gör en fotobok på höstens första möte. Vad ska man tänka på? Vilka verktyg behövs?
Hur ska man planera sin bok? Han berättar också om färghantering, kostnader och mycket,
mycket mer.

KM3
Klubbmästerskapet har nu nått den tredje omgången. Temat är fritt och formatet är kollektion.
Vår domare denna gång har ett vasst förflutet som nyhets- och matfotograf på SvD. Sista dag
för inlämning är den 2 september.

Street Photography - Gatufotografering.
Hans Wahlgren har kommit med ett upprop på Facebook som har resulterat i många lovord
och kommentarer. Vi publicerar här det första inlägget. Gå in på klubbens Facebook-sida och
läs fortsättningen.
Hans säger:
– Aldrig har gatufotografering varit så populärt som nu, påstås det i alla fall. Säkert finns det
många som sporadiskt tar med kameran ut i det offentliga rummet, men hur många ser
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gatufotograferingen som ett av de
viktigare områdena för den egna
fotografiska utvecklingen, i alla fall
om man tillåter sig en vid och
generös definition av
gatufotografering?

Foto: Hans Wahlgren

Jag har en längre tid funderat på om
det inom klubben finns underlag för
en sub-gruppering med inriktning
på gatufotografering. En grupp i
klubben som träffas för att med
gemensamma aktiviteter ge näring
åt varje fotografs utveckling inom
just gatufotografering.

Det här är inte menat som någon utbrytning ur Stockholms Fotoklubb utan istället en
fördjupning.
Jag har ingen aning om det här är en bra eller dålig idé, jag vet bara att det här är mitt
fotografiska huvudspår.
Känner du något inför frågeställningen, bra eller dåligt?
Skriv av Dig i den här tråden. Finns det positivt intresse så kanske vi som vill kan hitta på
något tillsammans.

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

Klubbmöte 11 september
Dagordning
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30

Introduktion och presentation av nya medlemmar
KM 3, Kollektion, med genomgång av månadens domare.
Fotoboken, hur gör man idéer tips och trix,Volker Ströhlein, fotobok.nu
Kaffe och bullar, pris 20 kr per person som vanligt och fotoboksmingel.
Fotoboken, Volkers presentation fortsätter.
Avslutning
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Oktobermötet!!! Nytt datum 2 oktober.
Höstens ordinarie oktobermöte i Hartwickska huset på St Paulsgatan 39a flyttas en vecka
tidigare till tisdagen den 2 oktober.
Mötet veckan efter, på ordinarie mötestid, kommer att hållas i Scandinavian Photos lokaler på
Kungsholmen, se här nedan. Den 2 oktober kommer vi att hantera den vanliga dagordningen
för klubben samt ha en ”USB-kväll”. Ta med en sticka med högst 5 bilder så visar vi bilder.
Vi tillåter oss att kritisera, favorisera, berömma med högt i tak. I halvtid kaffe som vanligt.
Scandinavian Photo
Det händer mycket i den digitala kameravärlden. Den 9 oktober får vi en exklusiv kväll endast
för Stockholms Fotoklubb i Scandinavian Photos lokaler på Kungsholmen. Det blir ett
seminarium om olika typer av portabel ljussättning. Vi får möjligheten att ta del av och att
titta på de senaste rönen i fotovärlden och kan klämma, känna och testa de senaste nyheterna
tillsammans med representanter från de stora kameratillverkarna. Malin Tvedt, allas vår
busboll, har fått ScPh att rulla ut röda mattan. Med lite tur kommer det även att serveras
någon enklare förtäring under mötet.
Ytterligare information om detta möte, tider och program, kommer under september månad.

Lite repetition av det förra 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

