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Medlemsbrev december 2013
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
För dem av oss som inte mött Jan Allan så är han en av våra internationellt mest uppmärksammade
jazzsolister(trumpet) och tonsättare. Han har medverkat i åtskilliga klassiska jazzinspelningar med
bland andra Lars Gullin, Rolf Billberg och Nils Lindberg. Han spelade också ofta med Arne
Domnérus, Georg Riedel och Bengt Hallberg. Tillsammans med de två senare formerade en trio under
namnet Trio con Tromba.

Bilden på Jan Allan ovan är från Kumla Folkets hus, Husaren, 2009-11-05 Foto: Sune Andersson
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Ur bokens förord:

"En mörk och blåsig höstkväll finner jag mig stående i
arbetsrummet med ett dammigt gammalt fotoalbum i händerna.
Jag bläddrar, häpnar, förundras. Har jag verkligen tagit alla
dessa bilder? Har jag verkligen befunnit mig i alla dessa
miljöer, tillsammans med alla dessa människor? Plötsligt står
jag öga mot öga med min historia.
De stirrar på mig, alla de amerikanska jazzstjärnorna, väggmålningarna och tusenskönorna på
Nalen, alla mina vänner och spelkompisar, festerna, röken, jammen, turnéerna...
Jag inser, ödmjukt, att jag har haft ett fantastiskt och händelserikt liv. Det är tusentals bilder
som aldrig tidigare blivit framkallade. Och de har legat undangömda i nära sextio år."

KM 2014
Styrelsen har beslutat att vi ska ha externa domare till samtliga deltävlingar. Domaren ska ges
tillfälle att bedöma samtliga inlämnade bilder i bildernas inlämnade format (max 1920b x
1080h). Parallellt genomförs för alla deltävlingar en medlemsomröstning via hemsidan att
använda som underlag vid efterföljande diskussioner på medlemsmöte Frågan om möjlighet
att ge kommentarer via hemsidan utreds.
Teman för KM 2014
Februari
April
September
November

– Frihet
– Tyngd
– Kollektion (fritt tema)
– Fisk

Inlämning för KM 1 är senast den 3 februari 2014

Fotomässan 2013
Omdömena från vårt engagemang på Fotomässan har överlag varit mycket positiva. Många
besökare lärde sig nya saker om fotografering och vi kunde själva notera att vi faktiskt kan en
hel del. Dessutom har samarbetet med Enskede och Midsommargården gjort att vi kommit
närmare varandra vilket lägger grund för fortsatt nära samarbete. Ett uppföljningsmöte med
klubbarna och Fotomässan kommer att hållas inom kort.
När dörrarna till Stockholmsmässan slog igen, på söndagen den 24 november hade över
13,000 besökare passerat vändkorsen. Tre intensiva dagar där mässledningen rapporterar om
många bra möten och kontakter med fotoentusiaster. Mer försäljning än någonsin tidigare. De
drygt 70 utställarna var alla mycket nöjda. RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) tackar och
säger att stockholmsklubbarna gjorde en fantastisk insats.
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Lite bilder från fotomässan 2013:
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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.

Valberedning
Vi, det vill säga styrelsen, söker med ljus och lykta efter en valberedning. Till årsmötet i mars
2014 ska vi välja en ny styrelse. Många av oss i styrelsen är beredda att arbeta vidare men vi
måste ändå ha en valberedning som formellt till årsmötet föreslår en ny styrelse.
Vill du? Kan du föreslå någon?
Hör av dig till någon av oss i styrelsen med synpunkter och/eller förslag.

Dagordning den 10 december
Alla tider är ungefärliga, men det vet ni ju redan...
18:30

18:45
19:45
20:15
20:45
21:30

Inledning
Våra gäster välkomnas, kort rapport om Fotomässan 2013, presentation av kvällens
talare Jan Allan, prisutdelning KM 2013(vinnare Per Kroon)
Jag minns
Jul-kaffe och Jan Allans böcker.
Marinfotogruppen (MFG) visar bilder från senaste utflykten
KM 2014, teman samt information om röstningsförfarande
Avslutning

Väl mött i novemberrusket.
Jan Zettergren för
/Styrelsen/

