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Medlemsbrev november 2016 
 

Julmötet håller vi på Lucia  

tisdagen den 13 december 

hos Fotografen Anders Hanser 
 

 

 
 

Vi träffas på Kommendörsgatan 28 

där Anders har sin biograf. 
 

 

OBS! till detta möte tvingas vi ha formell anmälan via epost 

(läs mer om detta på nästa sida) eftersom biografen bara 

rymmer 40 platser. Först till kvarn kommer att gälla. 
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Julmötet har vi på Lucia den 13 december tillsammans med fotografen Anders Hanser 

 

 

Vi träffas klockan 18:15 på 

Kommendörsgatan 28 där Anders har sin 

biograf Anders Hanser Produktion AB. 

Inträdesavgiften är 50 kr per person. 

Bindande anmälan, se nedan.  

Vi serveras vin och tilltugg i pausen. 

Anders tillsammans med sin son Calle 

kommer att vara våra ciceroner och 

berättar om en spännande fotokarriär 

över hela 60 år.  

 

Vill du veta mer om Anders gå in på 

http://www.hanser.se 

 

Det finns ett begränsat antal platser, biografen tar endast 40 personer så det kommer att vara först till kvarn 

som gäller. 

 

Bindande anmälan sker via epost till tavling@stockholmsfotoklubb.org 

OBS! Märk med ämnesrubriken ”Julmöte” 

Betalningen 50 kr sker på plats till Jerker Hansson. (Inkluderar vin och tilltugg i pausen) 

Med bekräftelsen på din anmälan får du också en portkod. Bekräftelsen gäller som biljett. 

 
Programmet vi ska se är: 
 

HANSER HAN SER 

– Genom Anders Hansers kameraöga under 60 år 

 

En film som handlar om Anders Hansers liv som 

fotograf och om hur alla programmen kommit 

till. Anders tilldelades 2014 både HM 

Konungens guldmedalj och Landstinget i 

Dalarnas stora kulturpris på 100.000 kr. Denna 

summa investerade han i en självbiografisk film 

som regisserades och redigerades av Mikael 

Bodner, som var anställd på företaget under 20 

år. För intervjuerna svarade Anders Wigforss. 

 

Anders startade sitt företag på Östermalm 1978 

och har genom åren träffat och jobbat med ett 

stort antal människor. Följande medverkar i 

filmen: Björn, Benny och Frida från ABBA, 

Kalle Moraeus, Tommy Körberg, Tomas Ledin. 

Eric Gadd, Stefan Sundström, Bengan Janson, Lars Jonsson, Lars Löfgren, Anna Larsson, Rozita Auer, 

Lena Dahlman, Maria Norrfalk, Lasse Anrell, Anders Engman m.fl. 

 

HANSER HAN SER – Gode Gud, vilken självbiografi! Som en sammanfattning av hela världen och hela 

livet. Vacker, omväxlande och ständigt underhållande. Och tack och lov med både humor och en skvätt 

självironi, så blev det inte odrägligt, utan låter oss tro att världen är ett underbart bildspel på Orsasjöns 

mäktiga yta. 

  

http://www.hanser.se/
mailto:tavling@stockholmsfotoklubb.org
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Hitta till Kommendörsgatan 28: 

Närmaste T-bana är Östermalmstorg, uppgång Sibyllegatan  

 

 
 

 

 

Klubbmästerskapet 2017 

 

Knappt har vi korat årets vinnare, läs nedan så ska vi starta nästa års KM. Styrelsen har beslutat om nästa års 

tema. Inlämning blir som tidigare till månadsmötena i februari, april, september och november. 

I år har vi valt att också ge tema kollektion ett specifikt ämne ”Riddarholmen” 

 

KM Tema 2017 

Februari.  Kontraster  

April.  Nattljus  

September.  Kollektion med Riddarholmen som tema  

November.  Skördetid 

 

 

Mötestider för 2017 är: 

Tisdag 10 januari 

Tisdag 14 februari 

Tisdag 14 mars 

Tisdag 11 april 

Tisdag 9 maj 

Tisdag 13 juni 
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2016 års klubbmästerskap är avgjort 
 

Klubbmästare 2016 blev Hans Wahlgren som hållit sig väl framme i resultatlistorna under alla fyra 

deltävlingar. 

Som alla säkert kommer ihåg var tema för årets deltävlingar inspirerade av tre författare: 

 

KM 1 – Februari: Per-Anders Fogelström Tema: Barn av sin stad, I en förvandlad stad 

KM 2 – April: Klas Östergren Tema: Den sista cigaretten, Gentlemän 

KM 3 – September: Kollektion  Tema: Fritt 

KM 4 – November: Kerstin Ekman Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden 

 

 

 
KM 1 vanns av Hans Wahlgren - Tema: Barn av sin stad, I en förvandlad stad 

 

 
KM 2 vanns av Marika Lindbom - Tema: Den sista cigaretten, Gentlemän 
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KM 3 – Fritt tema Kollektion fick två vinnare. 

Dels Birgitta Bratthall med sin drömlika kollektion Stallet, 
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samt Olle Robin med kollektionen Gjutning 
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KM 4 vanns av Fredrik Rohde - Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden 

 

 

Ett varmt grattis till alla fotografer och klubbmästaren Hans Wahlgren. För kalenderbitaren bifogas här 

resultatlistan med alla deltävlingar och resultat sammanställt av vår tävlingsledare Annica Björk. 
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Fokusgrupperna 

Är du den som vill leda en ”fotogrupp” med specialinriktning. Hör av dig till styrelsen så bildar vi gärna en 

ny fokusgrupp för detta.  

 

Redan i det förra månadsbrevet påpekade vi att Dagsläget för grupperna är efter kontroll lite svagt. Som 

alltid är det deltagarna i grupperna som bestämmer om det ska hända något.  

Titta på hemsidan, kanske ni har gjort något i grupperna som inte förts fram. Du vet väl att alla kan ha sin 

egen blogg kring det man gör i sin grupp. 

 

Hör av dig till Robert Grubstad rgrubstad@me.com om du inte vet hur man gör. 

 

 Gatufoto   hans.wahlgren@gmail.com 

 Ljussättning (Inaktiv) 

 Närbild (Inaktiv) 

 Naturfoto   biholm@telia.com 

 Porträttfoto (Inaktiv) 

 Arkitekturfoto (Inaktiv) 

 Marinfoto   ulf.schloss@telia.com 

 Stadsfotogruppen (Tidigare Open Street Photo) andreas.norstedt@gmail.com 

 

Lokalstöd för fokusgrupper. Som tidigare beslutats fortsätter klubben att betala fokusgruppernas 

lokalhyror till liknande nivåer som tidigare. Varje grupp får själva lämna in budget för kommande 

verksamhetsår till styrelsen. 

 

 

 

 

Klubbmöte den 13 december 2016 
 

Plats och tid: Kommendörsgatan 28 där Anders Hanser har sin biograf. Klockan 18:30. 

 

Dagordning 
 

18:30 Klubbmötet öppnas, introduktion av Anders Hanser och hans son Calle 

 

18:45 HANSER HAN SER 

 – Genom Anders Hansers kameraöga under 60 år 

 

19:30 Vin och mingeltapas, ingår i inträdesavgiften. 

 

20:00 Visningen fortsätter 

 

21:00 c:a Mötet avslutas. 

 

 

 

Fotohälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen 

mailto:rgrubstad@me.com

