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Medlemsbrev oktober 2013  
 

 

Nu ett möte med lyskraft, möt K-G Z Fougstedt 

 
 

 

 

K-G säger: 

Jag är förtjust över det fasta ljuset som 

användes när Hollywoodstjärnorna skulle 

porträtteras på fyrtio och femtiotalet. Jag 

var inte född då men det hindrar inte mig 

från att leka lite med mina LED lampor för 

att försöka återskapa känslan. 

Bilden är tagen med en stor 528 LED-

lampa som huvudljus och en liten 198 

LED-lampa som fill underifrån.  

Ytterligare en liten LED lampa som 

belysning på håret samt knorren, den sista 

lilla LED-lampan som jag riktat mot 

bakgrunden. 

 

Kameran och alla LED-lampor framifrån är 

inställda på ljustemperaturen 3200K, men 

bakgrundsljuset ställde jag på 5500K för att 

ge ett kallt blått ljus. 

 

Att det går att ställa färgtemperaturen på 

LED lamporna gör dem perfekta för att 

skapa färgeffekter i mina porträtt. 

 
Vi närmar oss den tid på året då mörkret är vanligare än ljuset. Vi måste tända lampor och vi 

tvingas att ta på oss kläder för att inte frysa. 

I naturen kommer svampen fram och vi kan känna den höga och klara luften när vi går i 

skogen. 

 

På det senaste styrelsemötet berättade Jerker Hanson, vår kassör, att vi nu har 96 aktiva 

medlemmar i klubben. Fortsätter det så här kanske vi åter når den magiska gränsen 100 

medlemmar innan vi ska stå tillsammans på Fotomässan i november. 

 

Det förra mötet gav oss mandat att fortsätta försöken med att rösta på ”nätet”. Det första 

försöket gick bra, rent tekniskt men kanske utfallet var lite lågt. Denna gång, nominering av 

bilder till Fotomässan hoppas vi att det ska gå ännu bättre. 

 

Sara Aniyar har också föreslagit att vi ska försöka arrangera en lokal för att de som tävlar 

externt ska kunna träffas och titta på bilder och hantera logistiken kring externa tävlingar på 

ett enklare sätt. Styrelsen hoppas att vi till våren kan starta en sådan verksamhet. 
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Inlämning av bilder till Fotomässan 
Ingen har väl undgått att vi nu närmar oss Fotomässan 2013 den 22-24 november och att det 

nu är tid att bestämma vilka bilder som ska hängas upp ute på Stockholmsmässan i Älvsjö.  

 

Fototävlingen #9till5 på Instagram fortsätter och vår Gatufotogrupp med Hans Wahlgren och 

Sven-Olof Rönnskog är fullt sysselsatta med att diskutera hur deras 5 meter vägg på mässan 

skall användas.  

De övriga 5 meter som klubben har till förfogande ska fyllas av 5 fotografier som vi ska 

besluta om på klubbmötet nu den 15 oktober. 

 

 Varje klubbmedlem får skicka in 2 (två) bilder (storleken är samma som för 

klubbtävlingarna) som vi presenterar på klubbens hemsida den 7 oktober. 

 Skicka bilden till fotomassan2013@stockholmsfotoklubb.se 

 Skulle bilden bli uttagen förutsätter vi att fotografen har en digital originalfil som vi 

kan skicka till utskrift. (Utskriften blir på kapaskiva 50x70 cm - samma som vid förra 

årets utställning) 

 

OBS - Sista inlämningsdag är den 6 oktober.  
Den 7 oktober finns bilderna utlagda på hemsidan. 

 

 På hemsidan kommer vi att "NOMINERA" de 15 (femton) bilder som vi ska diskutera 

och prata om på klubbmötet den 15 oktober. Varje röstande får välja 5 (fem) favoriter. 

Röstningen görs på motsvarande sätt som vi gjorde för KM3. 

 

 Klubbmötet väljer de 5 bilder som klubben kommer att låta skriva ut för att hänga upp 

på mässan. Skulle en bild inte tekniskt klara utskrift kommer vi att välja en av de 

bilder som hamnade utanför "prispallen". 

 

Se till att du passar på att försöka synas på Fotomässan 2013. 

 

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.  

 

Riksfotoutställningen 2014 (RIFO) 
Arbetet med vårens stora satsning där vi som en av klubbarna ska vara med om att arrangera 

RIFO 2014 på Fotografiska museet fortgår och vi arbetar i detta nu med att skaffa sponsorer. 

Det finns tre sponsorsnivåer Guld, Silver och Brons (25.000 kronor, 10,000 kronor och 5,000 

kronor). Vet du ett företag som du anser vara en lämplig sponsor skicka ett epost till 

jan.zettergren@zettweb.com Vi kanske redan har företaget på vår lista men det kan också 

vara tvärt om. Inga chanser ska förloras vad gäller att få stöd till utställningen i maj. 

mailto:fotomassan@stockholmsfotoklubb.se
mailto:jan.zettergren@zettweb.com
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Dagordning den 15 oktober 
Alla tider är ungefärliga, men det vet ni ju redan... 

 
18:30 Inledning 

Rapport om arbetet med RIFO 2014, Fotomässan 2013 och en kort presentation av 

Enskede fotoklubbs aktiviteter inför mässan. 

 

18:50 K-G Z Fougstedt visar bilder och berättar om LED-ljus 

  

19:30  Birgitta Holm berättar om livet i ett gömsle, närheten till naturen och visar  

bilder från några av hennes många timmar i kyla och värme. Kanske får vi även se en 

björn komma lufsande. 

 

19:50 Kaffe och tillfälle att titta på (alla ni klåfingriga) LED-lamporna som K-G har med sig. 

 

20:30 Visning av bilderna som nominerats till Fotomässan. Först ut berättar K-G om sina fem 

favoriter sedan fortsätter diskussionen till vi har fått fram fem kandidater till 

Fotomässan. 

 

21:30 Avslutning 

 

 

Väl mött till höstmöte. 

 

Jan Zettergren för 

/Styrelsen/ 


