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Medlemsbrev maj 2013
Klubben samlar sig med målsättningen:
gemenskap, kunskap och utmaningar.
Utmaningar saknas inte, men med den kunskap vi har och vår gemenskap ska vi kunna samlas
i många spännande projekt under hösten. Att i detalj ge konkreta uppgifter till dem som vill
vara med och engagera sig är något vi kommer att börja med under augusti och september. Nu
är det snart riktig sommar och vi ska alla ha möjlighet till sol, bad och ledighet. Jag vill ändå
passa på att informera om aktiviteter som kommer att vara aktuella under hösten och
kommande vår.

Fotomässan 2013 – 22 till 24 november
Under vintern och våren har Stockholms Fotoklubb, Enskede Fotoklubb samt
Midsommargårdens Fotoklubb fört diskussioner med Fotomässan om möjligheten att ha ett
närmare samarbete inför Fotomässan 2013. Samtalen har förts i en mycket positiv anda och vi
kan glädjande redovisa följande upplägg. (http://www.fotomassan.se)
Under samlingsnamnet “SVERIGES FOTOKLUBBAR” vill Riksförbundet Svensk Fotografi,
RSF, tillsammans med distrikten visa upp klubbarnas aktiviteter och att det personliga mötet
med likasinnade ger en positiv utveckling av vårt eget personliga fotograferande.
Distrikten under RSF:
•
Norra Norrlandsdistriktet
•
Mellannorrländska Distriktet
•
Mälardalens Fotoklubbsdistrikt
•
Östra Svealands Fotoklubbar
•
Föreningen Värmlands Fotoklubbar
•
Västra Sveriges Fotoklubbar
•
Östsvenska Fotodistriktet
•
Skånes Fotoklubbar
Syftet med att deltaga på Fotomässan är att visa upp fotoklubbarna i Sverige och det arbete
som sker inom ramen för deras verksamhet. Dels i formen av egna korta presentationer och
föredrag från vår gemensamma scen, dels också genom aktivt deltagande i olika aktiviteter
kring de ”Fotostationer” som Fotomässan bygger upp på årets mässa.
Alla arrangerande klubbar kommer att erbjudas fotoväggar. För Stockholms Fotoklubb
innebär det att bland annat Gatufotogruppen tilldelas fem meter fotovägg att fritt disponera för
att visa bilder. Ytterligare fem meter vägg tillhör vår klubb.
Självklart ska vi inte heller blunda för den möjlighet Sveriges Fotoklubbar ges att rekrytera
nya medlemmar och stärka samhörigheten med likasinnade. Att vi samarbetar under RSF:s
(Riksförbundet Svensk Fotografi) fana gör att vi också bidrar med att stärka banden till andra
fotoklubbar.
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Utställningen
Nedan visas en övergripande plan över hela mässområdet. SVERIGES FOTOKLUBBAR
kommer att disponera och medverka inom de rödmarkerade områdena nedan.
- En monter på 10 m + utställningsyta på väggen bakom
- 4 x 10 m vägg för bildutställning, (två fristående väggar om 10 meter)
- Instagramvägg 10 m för tävlingsbilder i Instagramtävlingen.
- Tillgång till mindre scen där vi kan göra olika typer av presentationer. Scenen kommer
att vara utrustad med stor bildskärm på vilken vi även kan visa bildspel i pauser
(Scenen delas med skolor och andra utbildningsföretag på mässan)
- Tillgång till en scen som är avsedd för Instagram, bloggare, nätaktiviteter
- Fem ”Fotostationer”, se nedan, som har olika typer av utrustningar och program och
delvis bemannas av Sveriges Fotoklubbar.
- Vi får möjlighet att utnyttja del av de marknadskanaler som Fotomässan har, hemsida,
Facebook, Twitter och riktade mailutskick.

Fotostationer
På mässan kommer fem fotostationer att arrangeras. Tanken är att ge mässans besökare
möjlighet att med sin egen kamera förstå några av fotografins grundbegrepp. Vi som
”Fotoklubbare” kommer att vara mentorer, demonstrera och visa vägen.
Måla med ljus
Ett rum ca 3 x 4 meter som går att mörklägga för att visa hur man med en
ficklampa kan måla med ljus.
Skärpedjup
En monter, ca 2x3 meter, med enfärgade väggar, podium, en tvådelad symbol.
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Kort och lång slutartid
En monter, ca 3x4 meter, en studsmatta, bakgrundsväggen kan vara i en annan
färg eller tapet. ”Vanlig” belysning som lyser upp rummet/montern väl.
Ljus från olika håll / Hårt och mjukt ljus
Ett rum med vita väggar och tak, ca 4x4 meter.
Fyra videolampor riktade åt olika håll. (Uppåt, neråt, höger, vänster).
Ljus från olika håll/hårt/mjukt:
Här funkar det bäst med videolampor som kan slås av och på av personen i
montern. Dessa lampor bör vara uppställda på olika plaster i montern för att
illustrera skillnaden på hur en bild blir beroende på var ljuset kommer ifrån.
Ringblixt
Hur kan man med ringblixt hantera skuggor vi till exempel produktfotografering

Instagramtävling med tema ”9till5”

Ytterligare information om denna tävling som är tänkt att starta den 20 juni kommer på
klubbmötet den 11 juni
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RIFO 2014
RIFO 2014 arrangeras av tre fotoklubbar i Stockholm. Stockholms Fotoklubb, Midsommargårdens
Fotoklubb och Enskede Fotoklubb. Alla aktiviteter kommer att äga rum i Fotografiska på
Stadsgårdskajen vid Slussen. (http://www.rsf-fotoklubbar.org/rifo2014/)
Här är en första glimt av hur programmet kommer att se ut:
Fredagen den 9 maj 2014
Under eftermiddagen presenteras aktuell utställning på Fotografiska.
Varför inte avsluta kvällen med en öl eller ett glas vin i restaurangen i glada
fotokompisars sällskap?
Lördagen den 10 maj 2014
Invigning och vernissage av Riksfotoutställningen och övriga salonger
Riksfotostämma
Lunch
Juryredovisningar
Föreläsning
Supé
Sördagen den 11 maj 2014
Juryredovisningar
Föreläsning
Avslutning

Rapport från senaste styrelsemötet
Beslutades att Jan Zettergren tar plats som klubbens ordförande.
Beslutades att Robert Grubstad tar Jan Zettergrens plats som ordinarie ledamot.
Beslutades att utse Robert Grubstad till webbansvarig, med Jan Zettergren och Johan Dalborg som
övriga medlemmar i en webbgrupp.

Marin fotografi
En ny intressegrupp har bildats. Ulf Schloss står som sammankallande och gruppen har fått en egen
epostadress maritimt@stockholmsfotoklubb.se.

Dagordning den 11 juni
Alla tider är ungefärliga, men det vet ni ju redan...
18:30
18:45

Inledning
Diskussion i grupper vid olika bord kring tänkbara nya intressegrupper
Styrelsen fördelas på de olika borden och leder diskussionen
Makrofotografi – Chris
Sport/action – Fredrik
Gatufoto II – Johan,
Natur – Jerker,
Portträtt – PG,
Arkitektur – Robert
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20:00

Fika (efter överläggning i styrelsen kostar nu kaffe eller te 30 kr med bröd). Samtidigt
visning av sommarbilder från hemsidan.
Inbjudan att skicka in bilder har gjorts i separat epost. Skicka bilder till
sommarbilder@stockholmsfotoklubb.se

20:30

FotoQuiz, Johan Dalborg leder årets höjdpunkt, visa din kunskap om fotografins värld.

Väl mött på sista mötet innan sommaren
Jan Zettergren för
/Styrelsen/

