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Medlemsbrev Juni 2017
Välkomna till klubbmöte 13/6
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a Kl 18:30
Ola Billmont kommer och berättar om sina olika fotoprojekt och varför
han arbetar ”analogt”

  
Ola Billmont fotograferar mestadels analogt med alla typer av kameror och filmsorter. Och det mesta hålls
ihop i olika projekt. Han reser en hel del och främst till bl.a Los Angeles där två projekt är under arbete nu.

Ola släppte 2016 en fotobok ”En dag på travet” - ”A day at the Races” som publiceras på Matt
Stuart’s förlag Plague Press.
För er som vill se lite mer av Olas produktion så rekommenderar vi att du går in på hans hemsida
www.olabillmont.com
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Resor
Marinfotogruppen kommer att presentera förslag på en resa som är planerad att ske i augusti.
Sven-Olof har en resa på gång till London, som om allt går i lås, är planerad till månadsskiftet
september/oktober 29/9 – 2/10.
Lådan
”Lådan” är ett alternativ till ”Rännan” och utgör en motsvarighet till forna tiders visning av diabilder. Denna
gång levererar du dock bilderna på en USB-sticka. Max 2 bilder/fotograf och fritt tema. Tanken är att
bilderna läggs in i klubbdatorn under kafferasten och sedan visas upp efter kaffet och diskuteras. För att det
ska fungera MÅSTE USB-stickorna vara märkta med ert namn, bilderna ligga i en mapp döpt till
”Lådan” och hålla gängse maxformat 1080 x 1920 px. Om ni har möjlighet lägg in er signatur/vattenmärke
på bilderna så blir det lite lättare att identifiera dem vid visningen.
Denna gång har vi inget speciellt tema för de inlämnade bilderna.
Junilådan kör vi med tema ”Relation” för att för att få inspiration till RSF’s klubbtävling i höst!
OBS: detta är en försöksverksamhet! Om det inte fungerar återgår vi till ”Rännan” igen efter nästa möte.
RSF Klubbtävling
Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) kommer under hösten att arrangera en tävling mellan landets
fotoklubbar.
Stockholms Fotoklubb har beslutat att vi ska delta och att vi kommer att ha ett gemensamt tema; ”Relation”!
RSF har ännu inte offentliggjort inlämningsdatum etc men det blir troligtvis i slutet oktober.
Däremot vill vi gärna ha in era bidrag till klubben senast 15/9.
För detaljer se den bifogade inbjudan som dessutom återfinns på klubbens hemsida.
Program för mötet tisdag 13/6:
Dagordning:
18:30
18:45
19:45
20:00
20:15
20:30
21:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare
Ola Billmont berättar om sin fotografering och varför han föredrar analogt!
Information om gemensamma resor
Kaffe och bullar (ingår)
Genomgång av kommande tävlingar
Lådan med diskussion av inlämnade bilder
Mötet avslutas.

Fotohälsningar
Sven-Olof Rönnskog / för styrelsen

  

