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Medlemsbrev november 2013
Lyssna och se, fotografen Edvard Koinberg

Kärlekens frukter, Akleja och vallmo, Edvard Koinberg

Edvard Koinberg bor och arbetar i Stockholm. Han berättar:
– Jag har arbetat som fotograf sedan 1989. Under 1990-talet arbetade jag med frilansuppdrag för olika
media. Sedan tio år har jag främst arbetat med egna projekt. Tittar jag bakåt har det resulterat i ett
nittiotal utställningar.
Mina projekt har oftast växter och trädgård som tema, och beskriver glädjen i att upptäcka något nytt i
sin egen närhet, i det enkla och vardagliga som är så sällan beskrivet.

KM 4 – Längtan
Den sista etappen i klubbmästerskapet handlar om längtan. Det finns fortfarande tid att lämna in dina
bidrag, Clas och Kjell skriver i det senaste KM-brevet:
KM 4 med temat "Längtan" är en enkelbildsetapp där du får skicka in max 3 bilder.
Skicka in dina bilder senast söndag 3e november på adressen
tavling@stockholmsfotoklubb.org
Reglerna är de samma som tidigare, läs på hemsidan under KM-regler. Om du inte
redan gjort det, läs texten om "inlämning av bilder"
Se till att du har ditt namn med i filnamnet på bilderna.
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Klubben växer
Som det ofta skrivs i tidningen vid pressläggningen har vi blivit ett hundra medlemmar i klubben. Det
är fantastiskt att vi fått ett sådant gensvar på våra satsningar på ny hemsida och att vi försöker aktivera
medlemmarna i mindre fokusgrupper. Fotomässan kommer att ge oss möjlighet att också visa hur vår
och andra klubbars verksamhet ser ut även på insidan.

Hedersmedlemmar
Redan tidigare har klubben några hedersmedlemmar, exempelvis Anders Cassel. Efter
diskussioner i styrelsen vill vi nu utnämna tre ytterligare Hedersmedlemmar.
Alla har under årens lopp bidragit med både arbete i styrelse och deltagit och framgångsrikt
tävlat i klubbens namn.
Våra nya hedersmedlemmar är:
 Olle Robin, som inte bara suttit i styrelsen utan är en av klubbens främsta när det
gäller att tävla externt. Olle har också flera gånger varit klubbmästare.
 Birgitta Holm, som bidragit med styrelseengagemang och varit en fantastisk inspiratör
och påhejare för många i klubben som känt att den digitala tekniken varit svår att
bemästra.
 Anders Lindmark, som under många år varit del av styrelsen och innehaft nära nog
alla styrelseposter. Anders bidrar också ständigt med kommentarer och genmälen på
klubbens möten.

Framgång i Eslöv 2013
I den FRIA klassen fick IRINA JOHANSSON första plats med bilden ”Skugga”.

Skugga – Fotograf: Irina Johansson mottog första plats i den Fria klassen
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Totalt 8 bilder!
Tre av Stockholms Fotoklubbs medlemmar utsågs i tävlingen, totalt åtta bilder!
Ett Stort Grattis till fotograferna:
Irina Johansson
Birgitta Bratthall
Olle Robin
I den fria klassen tävlade 43 fotografer med tillsammans 129 bilder.
1 Skugga - Irina Johansson
Domarmotivering:
Här har fotografen hittat ett motiv som bygger på geometriska former och skuggor på ett
fantastiskt sätt. Dessa former harmonierar på ett fint sätt med kvinnans avslappade flanerande
där hon själv verkar titta på sin egen skugga. Valet av svartvitt höjer bildens kvalitet. En
geometrilärares dröm.”
Irina Jonasson:
 Skugga, Första plats, Fria klassen
 Sweet dreams, Åttonde plats, Klassen Hemmavid
 Kram, Visningsplats, Fria klassen
Olle Robin:
 Mina kvarter, Sjätte plats, Klassen Hemmavid
 Picnic i Parken, Nionde plats, Klassen Hemmavid
 Rest in Peace, Visningsplats, Fria klassen
Birgitta Bratthall
 Ungdomar, Tredje plats, Fria klassen
 Hens Home, Visningsplats, Klassen Hemmavid

Bilder till Fotomässan
De fem bilder som valts ut till fotomässan att visas parallellt med fotograferna i Gatufotogruppen är:

P-G Johansson – Draksnigel

Michael Pettersson – On the beach
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Gunnel Wennberg - Fiske på Gotland

Jonas Dannaeus - Vingslag 2

Kjell Olsson - Kyla

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.

Dagordning den 12 november
Alla tider är ungefärliga, men det vet ni ju redan...
18:30

18:50
19:30
20:00
20:30
21:30

Inledning
Kort rapport om arbetet Fotomässan 2013, gäster välkomnas, framgångarna i Eslöv,
presentation av kvällens talare samt gratulationer av våra tre nya Hedersmedlemmar.
Lyssna och se, fotografen Edvard Koinberg
Calle Sigrell, Våga fotografera vassare, var inte så traditionella!
Kaffe och tillfälle att titta på alla inlämnade bidrag till KM samt Edvards olika böcker.
KM 4, genomgång av klubbens val samt vår domares KM4 bedömning av bilder
Avslutning

Väl mött i novemberrusket.
Jan Zettergren för
/Styrelsen/
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Ett PS
En teaser inför vårt decembermöte
JAZZSUFIERN – Jan Allan
En epikuré ger sin syn på livets goda. Jazzlegenden Jan Allan minns sitt femtiotal.
Liggande hemma hittar Jan en mängd bilder han fotograferat under sina jazzår. Bilder på jazzens stora,
bilder från insidan och bilder med äkta proveniens, bilder från Jans egen kamera. Vi får vara med och
lyssna och titta när Jan berättar om mörkt och ljust, barstolar och bussresor.
Missa inte årets sista möte med årets höjdpunkt den 10:e december.
Passa på att skaffa en unik julklapp, ett signerat exemplar av hans senaste bok,
”Jan Allan minns sitt femtiotal”,
http://www.adlibris.com/se/bok/jan-allan-minns-sitt-femtiotal-9789173375603
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