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Medlemsbrev september 2013
Vi samlas åter inför en spännande höst:
Gemenskap, kunskap och utmaningar.
Vi i styrelsen hoppas att alla i klubben haft en härlig sommar. Att ni fått tillfälle att
fotografera och att ni nu är fulla av inspiration och vilja att dela med er av alla erfarenheter.
Vi börjar hösten med att samla krafterna kring klubbmästerskapet del 3. Temat är Kollektion
och vi kommer att utnyttja webben för att rösta fram de kollektioner som kvalar in till visning
på klubbmötet. Söndag 1 september är sista dagen för inlämning. De utvalda bildserierna tittar
vi på, diskuterar och gemensamt gör vi en omröstning för att kora omgångens vinnare.

Ny hemsida

Ingen har väl missat klubbens nya hemsida. Robert Grubstad har under sommaren skapat vår
nya plattform och vårt ansikte utåt. Vi har haft diskussioner i styrelsen men också haft en
dialog med Gatufotogruppen om hur vi utnyttjar galleri och bloggfunktioner.
För att vi alla ska komma på samma nivå kommer Robert att på klubbmötet nu i september att
beskriva vår hemsidas olika delar. Hur man bloggar, hur får jag mina bilder publicerade och
hur kan jag hitta på hemsidan och göra länkar för att skicka till vänner.
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Fotomässan 2013 – 22 till 24 november
Som vi skrivit om tidigare kommer årets Fotomässa 2013 på Stockholmsmässan i Älvsjö få
hjälp av landets fotoklubbar. Stockholms Fotoklubb, Enskede Fotoklubb och
Midsommargårdens Fotoklubb gör gemensam sak med Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF
och ställer ut under samlingsnamnet SVERIGES FOTOKLUBBAR.
Klubbarnas vision är att visa upp sitt aktiva klubbarbete och hur det personliga mötet med
likasinnade utvecklar och gör oss till bättre fotografer. Klubbarbetet ger personliga kontakter
på ett sätt som dagens utbud av interaktiva informationskanaler av typen Facebook, Instagram
och Twitter sällan kan ge.
På Fotomässan 2013 kommer klubbarna att presentera sig själva men också riksförbundet och
dess distrikt i en monter med både bilder och information kring verksamheten. Dessutom
kommer klubbarna bygga var sin fotovägg med bilder, visa upp egna projekt och presentera
sina fokusgrupper. De kommer att vara del av aktiviteterna på en av Fotomässans scener och
berätta om sina erfarenheter och aktiviteter. Stockholms Fotoklubbs gatufotogrupp, som ett
exempel, kommer att ge sin syn på hur de arbetat med gatufotografi.
Nytt för i år är att Fotomässan 2013 har fotostationer som kommer att förklara olika delar av
fotohobbyn. Vad är skärpedjup, hårt eller mjukt ljus och kort eller lång slutartid är några av de
fotostationer som sätts upp. Medlemmar från lokala fotoklubbar bemannar stationerna och
delar med sig av sin kunskap.

Upprop!
Du som vill vara med och arbeta på Fotomässan och/eller vara mentor anmäl dig till
fotomassan@stockholmsfotoklubb.se. Du får en piké-tröja med texten ”Fråga Mig” på
bröstet, ”Sveriges Fotoklubbar” och ”Fotomässan” på ryggen om du jobbar med
fotostationerna. Alla som arbetar får naturligtvis också möjlighet att på egen hand besöka
mässan gratis alla dagar. Som mentor ger du klubben några timmar av din tid, någon eller
flera av dagarna. Allt efter vad du känner. Naturligtvis kommer det att finnas schema för
bemanningen och mer information kommer under slutet av september. Alla mentorer kommer
också att träffas på Stockholmsmässan någon vecka innan Fotomässan startar för genomgång
och mingel med utställare och arrangörer.

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 ”Klubb-scenen” där vi ska göra olika typer av presentationer. S
- Tillgång till en scen som är avsedd för Instagram, bloggare, nätaktiviteter
- Fem ”Fotostationer”, som delvis bemannas av Sveriges Fotoklubbar.
- Vi får utnyttja de marknadskanaler som Fotomässan har med riktade mailutskick.
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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.
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
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Instagramtävlingen #9till5 har startat
Fototävlingen #9till5 bedrivs med det sociala nätverket Instagram som plattform. De första
bilderna laddades upp redan under juli och bilder som läggs upp på Instagram och taggas med
#9till5 samt #fotomässan blir automatiskt med i kampen om att ställas ut på Fotomässan 2013
i november.
En 10 meters Instagramvägg kommer att visa upp de drygt hundra favoriter som juryn låter
kvala in till slutomgången. Fina priser, bland annat en hotellövernattning för två med frukost
på Rica Talk Hotel , entrébiljetter till Fotomässan, fototillbehör från Profoto ”The Light
Shaping Company”. Från Focus Nordic AB, nordens största fotogrossist, kommer priser från
Lowepro, Sirui och iSAW.
Vill du titta på bilderna som skickats in finns de på vår hemsida där i ett galleri som visar alla
uppladdade bilder i realtid. Länken är http://stockholmsfotoklubb.se/galleri-instagramtavling/

RIFO 2014
Under hösten kommer vi också att arbeta med vårens stora satsning där vi som en av
klubbarna ska vara med om att arrangera RIFO 2014 på Fotografiska museet.
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Dagordning den 10 september
Alla tider är ungefärliga, men det vet ni ju redan...
18:30

Inledning
Rapport om arbetet med RIFO 2014, Fotomässan 2013 samt fokusgruppernas
aktiviteter.

19:15

Robert Grubstad och webb-gruppen presenterar den nya hemsidans funktioner

20:00

Fika (Kaffe eller te 30 kr med bröd).
Samtidigt med kaffe visas av alla kollektioner som lämnats in.

20:30

KM3 – Kollektion. Genomgång och diskussion av de 10 kollektioner som kvalat in
till final.
Röstning för att kora en vinnare.

Väl mött på höstens första möte.
Jan Zettergren för
/Styrelsen/

