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Medlemsbrev (Mid)sommaren 2015 
 

Fotomaraton den 2 juni 

 
Fart - Fotograf: Inga Nathhorst 

 
En actionbild i tävlingsdelen med tema Fart vann Stockholmsklubbarnas Minifotomaraton sprint. Inga 

Nathhorst i vår klubb tog hem segern. Ett stort grattis.  

Det var 33 stycken medlemmar som trotsade kylan och regnet denna kulna junitisdag. Stämningen var god 

och många stannade också kvar efter tävlingen och minglade i Courtyards bar med det somriga namnet 

”Björk” 
 

 

De antagna fotograferna i startnummerordning 

101_01 Godfrid Lewerissa 

102_02 Bengt Gustafsson 

103_02 Anders Fredriksson 

105_02 Ninni Andersson 

106_03 Kristian Berlin 

111_04 Anders Eriksson 

 

113_01 Calle Sigrell 

117_03 Karin Ehrlen 

120_04 Inga Nathhorst 

121_01 Per Kroon 

122_03 Ola Lindgren 

129_03 Hazel Rönnestig 
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Några av de tävlande framför vår ”incheckningsdisk. I mitten Emil Gyllenberg från Stockholmfotomataton 

sittande bakom sin PC 

 

 

 

 
Glad Midsommar 
Det har varit en spännande vår med många roliga möten. Nu ska ni alla passa på att gå ut i naturen och 

fotografera vår värld. Några kanske väljer att fotografera stads-naturen här hemma eller i fjärran land andra 

tar på sig kängorna och passar på att tälta eller vandra långt från närmaste mobiltelefon. 
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Höstens första möte är tisdagen den 8 september 
 

Det är allas vår förhoppning att vi kan komma åter till stad och värv efter en vederkvickande semester och 

ledighet. Vi träffas som vanligt i Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a, klockan 18:30. Förmingel från 

klockan 18:00 

 

Till mötet kommer konstnären och konstpedagogen på Moderna Museet, Paula von Seth att tala om 

människan satt framför kameran. Hur har fotokonsten beskrivit människan, vackra kärleksfulla tolkningar av 

kroppens skönhet? Gruppens styrka i bilder av indianstammar och cirkussällskap på stora glasplåtar i slutet 

av 1800-talet eller likheten mellan porträtten i aktiebolagens årsredovisningar och Frank Jay Haynes bild av 

presidenten Arthur Chester vid Old Faithful i Yellowstone nationalpark år 1883. 

 

 
Scanned from F. Jay Haynes, Photographer, Montana Historical Society, 1981 

Foto: en.wikipedia.org 

 

Paula väljer att kalla sitt föredrag Människan i fotokonsten under olika perioder – identitet och kollektiv. 

 

Mer om hösten program i höstens första månadsbrev som kommer i augusti. 

 

KM2015 – Etapp 3, Tema: Kollektion 

Missa inte sista inlämningsdag för tema kollektion som blir måndagen den 24 augusti 

 

Som tidigare vill vi som administrerar tävlingen att du har ditt namn eller initialer med i filnamnet på 

bilderna. Reglerna är de samma som tidigare, se länk till KM-regler 

 

http://stockholmsfotoklubb.se/for-medlemmar/interna_tavlingar/kmregler/
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Våra närmaste möten: 
 

8:e september 

13:e oktober 

10:e november 

10:e december 

 

 

Spontana möten i Sommarstockholm? 
Passa på att utnyttja lite ledig tid att gå ut tillsammans och fotografera, kanske bara ta en kopp kaffe 

tillsammans. Sommaren är Stockholms, i mångas ögon, vackraste tid. Sitt ner ett tag under Almarna i 

Kungsan och drick en kopp te. Åk ut till Begshamra, med tunnelbanan och ta ett bad vid Sjöstugan. Där kan 

du njuta en av stadens bästa och säkert största kardemummabullar på kaféet vid bryggan. Ta färjan till 

Fjäderholmarna eller varför inte besöka fängelset på Långholmen med båt. M/S Movitz trafikerar sträckan 

Riddarholmen till Långholmen förmiddagar och eftermiddagar och museientrén ingår i biljetten.  

 

 

Sommarhälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen 

http://langholmen.com/wp-content/uploads/2015/05/Tidtabell-pendelb%C3%A5t-2015-ver-4.pdf

