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Medlemsbrev maj 2014

Björkens skira grönska är lika vacker som den är hemsk för pollenallergikern. Foto: Jan Zettergren

Våren är här. Veckan som gick, den sista i april, bjöd på nära sommarvärme och
en lövsprickning för björkar och andra träd som var rekordtidig. Rekord slogs
också i alla mätare för pollen. Halterna av björkpollen, har på sina platser varit
tiofalt över de vanliga nivåerna. Det soliga vädret och vindarna har i år
samarbetat för att ge alla små pollen chansen att gemensamt anfalla oss som har
allergi.
I skrivande stund önskar jag själv inget annat än ett dygn med stilla vårregn för
att rensa luften. Till alla pollenallergiker utropar jag att det stundar bättre tider.
Snart är iallafall björken utblommad och vi kan gå ut i skogen och leta murklor
och njuta av den antågande sommaren. Naturligtvis med kameran i hand.
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Berlin
Vårt aprilmöte gick i Berlinska tecken, något som även vårt möte den 13 maj
kommer att göra. Rainer Ulonska kommer att berätta om sitt Berlin där han
växte upp och ge sin syn på en fantastisk stad i vårt närområde. Välj rätt datum
så kostar en flygresa till Berlin mindre än att ta tåget till Göteborg.

Maringruppen
En utflykt till Landsort blir en resa till en av världens vackraste utskärsmiljöer.
Maringruppen reste dit och visar bilder från sin upplevelse efter kaffet. Vi
diskuterar hur olika fotografer ser den vackra ön på helt skilda sätt.
Fyren Landsort och ön Öja finns omnämnda redan i Nordens första
segelbeskrivning från 1200-talet. Landsort var från början ett säsongsfiskeläge
som omnämnts redan för 360 år sedan. Huvuddelen av befolkningen på ön har,
trots fisket, varit lotsar, fyrtjänstemän, tullare och telegrafister. Statliga
verksamheter har kontinuerligt bedrivits på ön Öja i fyrahundra år.
På dess södra udde står Landsorts fyr, vilken är en av Sveriges äldsta bevarade
fyrplatser. Den första fyren uppfördes på 1660-talet som ersättning för en äldre
båk som stod där tidigare.
Mer om allt detta får ni höra på mötet då gruppen berättar och visar bilder.

OSP
Open Street Photo heter Calle Sigrells fotogrupp, som inriktar sig på att skapa
idéer om hur vi kan fotografera vyer i stadsmiljön där arkitektur och människor
samspelar utan att vara för nära. Gruppen vill besöka intressanta platser samt
göra gemensamma ”Photo Walks”. Den första träffen hade Calle den 24 april
och de följande två mötena är torsdagarna den 15 maj och 5 juni klockan 18.
Calle säger att det finns platser kvar i denna grupp och är du intresserad så mejla
till:
OSP@megapixel.nu
En presentation om OSP hittar du här:
https://app.box.com/s/tkkkutj65yu03ajt0ivt

Teknikkvarten
Vi har den första teknikkvarten före kaffet, Anders Cassel vår nestor, hoppas jag
njuter när vi nu återupptar hans tidigare ”kvartar” som han höll under vår tid
som Stockholms Leicaklubb. Då var Adobe Photoshop nytt och i en analog
värld en udda fågel. Idag är Adobe Photoshop ett standardverktyg. Komplext
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och mångsidigt. Enkelt och svårt på samma gång. Teknikkvartarna ska försöka
ge oss lite riktlinjer för hur vi kan arbeta i vår digitala värld och lyckas.
På majmötet väljer vi att starta med lager. Vad är lager? Hjälper det mig? Och
behöver jag bry mig?
Räcker det inte med att bara låta mitt bildprogram sköta allt detta!
De inplanerade ”teknikkvartarna 2014”
•
•
•
•
•
•

Maj
Juni
September
Oktober
November
December

Lager
Ton och färgkorrigering med Justeringslager
Ytterligare möjligheter för ton och färgkorrektion
Retuschering - grundläggande
Att kombinera fler bilder (Photomerge och Autoblend)
Filter – grundläggande

Teknikkvartarna 2015
•
Januari
Blend Modes
•
Februari
Lagereffekter - grundläggande
•
Mars
Dela bilder, print, contact, web

Aprilmöte i Stockholms Fotoklubb den 13 maj 2014
Tid:
Plats:

Klockan 18:30
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a.

Dagordning (Alla tider är ca-tider)
18:30
18:45
19:30
19:40
19:45
20:00
20:30
21:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av besökare
Rainer Ulonska, Egoföredrag Mitt Berlin.
Våra fotogrupper, Gatufotogruppens senaste utställning mm
Calle Sigrell informerar kort om OSP
Teknikkvarten, Lager i Photohop
Kaffe (kaffe med dopp 30 kr)
Maringruppen visa bilder från Landsort och vi diskuterar bil.
Mötet avslutas

Fotohälsningar
Jan Zettergren / för styrelsen

