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Medlemsbrev september 2015
Välkomna till höstens alla aktiviteter och
klubbmötet den 8 september

Kantareller – Foto: Jan Zettergren

Sommaren har för många tyvärr varit både blöt och kall, men det har på samma
gång öppnat för en fantastisk svampsäsong. Både herr och fru kantarell med alla
sina barn har synts i skogsbackarna.
Vi som haft förmånen att vara lediga även i augusti har äntligen kunnat bada och
njuta av en vacker sensommar.
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Till mötet kommer konstnären och konstpedagogen på Moderna Museet, Paula von Seth att tala om
människan satt framför kameran. Bilden nedan på Paula kommer från hennes sida på Facebook .
Paula väljer att kalla sitt föredrag:
Människan i fotokonsten under olika perioder – identitet och
kollektiv.
Hur har fotokonsten beskrivit människan? Har det varit vackra
kärleksfulla tolkningar av kroppens skönhet?
Något som ju utställningen från Fotografiska med bilder av Anders Zorn
visat exempel på. Dock ska väl också sägas att debatten kring Zorns
bilder mer handlat om fotografiet som arbetsmetod och delmoment i
måleri och grafik. Men vilka vackra fotografier det blev.

Bilderna från Fotografiskas hemsida. Fotograf Anders Zorn.

Det kraftfulla porträttet av Chief Joseph –
Nez Perce från 1877 skulle säkert finnas
med på Facebook som en selfie idag.
Gruppens styrka presenteras ofta, som i
bilder av indianstammen på nästa sida., Då i
slutet av 1800-talet fotograferade man med
långa slutartider och stora glasplåtar. Den
här bilden av fotografen Alfred S Addis från
år 1863 går ändå direkt att jämföra med
bilder i årsredovisningar idag. Eller varför
inte bilder med delegater till nästa möte
med, måhända, International Monetary Fund
(IMF).

Sid 3 av 4

KM2015 – Etapp 3, Tema: Kollektion
Missa inte sista inlämningsdag för tema kollektion som blir nu på söndag den 30 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. För kollektion gäller att du får lämna in
två kollektioner med upp till 5 bilder i varje.

Nepal i sökaren
Chris Kreimer kommer på det här mötet att visa vackra och inspirerande bilder från resan i Nepal.
En resa som på många sätt blev dramatisk. Både för Chris och hela den trakt hon besökte när
jordbävningskatastrofen drabbade området alldeles efter att Chris kommit hem.

Att synas på Fotomässan i november
En inbjudan har gått ut från RSF (Exponera nr 7) om att alla landets fotoklubbar kan göra en eller flera
posters för sin klubb som kommer att visas på Fotomässan. Alla posters ska ha format A1 (594 mm bredd ×
841 mm höjd) som MAX-format och vara "stående". Jämför gärna med ett "blädderblock".
Vid vårt klubbmöte i oktober kommer vi att gemensamt, i en ”workshop” ta fram underlag för de posters
som Stockholms Fotoklubb ska bidra med.
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Var med på Fotomässan 2015 den 6-8 november
Inom kort kommer Per-Gunnar Johansson att gå ut med information om att delta i årets Fotomässa.
Årets aktivitet blir spännande. Vår gemensamma monter, med RSF, Enskede och Tyresö klubbar, på 20
meter gränsar till Moderskeppets scen och vi kommer att ha bildvisning i montern med en ”Retro-hörna”.
Vi har i år traditionell diabildsvisning som balans till allt det digitala. Stockholms Leicaklubbs anrika
projektor och projektorbord kommer att finnas på plats.
Fotostationer blir det som förra året med makrofoto, porträttfoto och ljussättningsövningar. Monterns höjdare
blir ”Fråga oss” och vi kommer även att delta och hjälpa till med Fotomässans selfie plats, med röda mattan
och jubileumsmingel.
Mer information om klubbens deltagande på Fotomässan skickas ut under september.

Våra närmaste möten:
8:e september
13:e oktober
10:e november
10:e december

Medlemsavgifter
Inte är väl du en av de 17 medlemmar som fortfarande inte betalat sin avgift för 2015....
Vår kassör Jerker Hanson har den 15 juni i år skickat ut information via epost till de som är berörda. Några
har betalt direkt, några har valt att lämna klubben men 17 kamrater har inte hört av sig. Hör gärna av dig till
jerker.hanson@telia.com om du misstänker att du är bland dem eller ännu hellre betala SEK 300:- till
pg 504050-6. Glöm inte att ange ditt namn!

Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb den 8 september 2015
Tid:
Plats:

Klockan 18:30 tisdagen den 8 september.
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a.

Dagordning (Alla tider är ca-tider)
18:30
Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare.
18:45
Chris Kreimer visar bilder och berättar om Nepal.
19:15
Paula von Seth ”Människan i fotokonsten under olika perioder – identitet och kollektiv”.
20:00
Kaffe och bullar (30 kr) Alla KM 3 bilder visas under kaffet
20:30
KM3 presentation av antagna bilder med diskussion
21:30
Mötet avslutas

Fotohälsningar
Jan Zettergren / för styrelsen

