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Medlemsbrev september 2016
Välkomna till klubbmöte den 11 oktober

Barnbilder

En på många sätt typisk släktbild från en tid som flytt. Denna från Umeå 1924

Sid 2 av 5

Är du en barnfotograf?
Kanske har inte så mycket ändrats på drygt 90 år. Fortfarande är barnen en av de
viktigaste händelserna i vårt liv som hamnar på bild.
Då var det studiofotografi, när få hade tillgång till kameran, men redan på 60-talet är
kameran på plats i nästan alla hem. Vi fotoamatörer har blivit våra egna
barnfotografer.

Övertygad om att du som läsare
säkert känner igen både pose och
hur bilderna förr hamnade i ett
album som här intill undrar jag,
hur gör vi idag och hur tänker vi
idag? När använder vi bilderna och
hur använder vi dem?
I mobiltelefonen indexeras bilder
med datum, plats,
ansiktsigenkänning och
favoritinställningar men det är
fortfarande samma bilder som
ligger där. Vad ligger i begreppet
en bra barnbild?
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Upprop till ett möte i barnbildernas sköna värld.
Den 11 oktober ska vi belysa och diskutera - Vad är en bra barnbild?
Fotorännan kommer att förstärkas med en barnbildsdel.
ALLA medlemmar uppmanas att lämna in två (2) barnbilder till rännan. Bilder som också kommer
att vara en bra grund till klubbens deltagande i RSF:s nya klubbtävling.
RSF_Klubbtavling.pdf - Klicka på länken så får du all information om tävlingen.
Inbjudan
Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att
deltaga i RSF Klubbtävling 2016.
Tävlingsregler
 Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio
fotografer. Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.


Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska
vara max 1500 kB.



Bildfilernas filnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg. Exempel:
Storstads_FK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg



Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för
visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk med tidigare
belönad bild får inte delta igen.



Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i ickekommersiellt syfte visa bilderna i samband med utställningen (t.ex. i svensk
fotopress), vid resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för
publicering på hemsidan, visning på fotomässa samt RSF:s årsbok.

Fotorännan – barnbilden!
Som vi sagt tidigare så pratar vi om bilderna på mötet och det vi inte hinner med får stå över till
nästa möte.
Den här gången ska vi försöka hinna med alla bilder som vi fått in. Både barnbilder och andra.
Vill du bidra så skall formatet vara max 1920 x 1080 pixlar och filstorleken helst under 2 MB så att
vår dator laddar upp bilderna med rimlig hastighet.
Lämna in ditt eller dina bidrag till rännan, max 2 bilder per medlem, genom att posta bilderna till
tavling@stockholmsfotoklubb.org med ämnesrubriken ”fotorännan” så att vi enkelt kan hitta
bidragen.
På klubbmötet plockar vi från rännan och diskuterar.
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Senast söndag 9 oktober vill vi ha bilderna för att vi ska hinna få med dem på en sticka till
oktobermötet.
Alla barnbilder kommer vi att denna gång specialbehandla och en ”Chateau de photo” står på spel
för mötets favoritbild.
Barnbildspanelen den 11 oktober
För att vi ska få en förståelse för barnbilder kommer en barnfotograf-panel bestående av bland annat
Birgitta Bratthall och Olle Robin att inleda mötet med att visa sina bästa bilder under åren och vi
låter sedan ordet vara fritt och diskuterar hur och varför vissa barnbilder känns bättre än andra.
Kan jag som fotograf ha regler/förhållningssätt/metoder som förenklar/förbättrar mina möjligheter
att skapa en barnbild som jag är nöjd med?

OBS!
Novembermötet kommer att hållas redan den 1 november.
Programmet kommer bland annat innehålla en presentation av Gatufotogruppen under ledning av
Hans Wahlgren. Vi kommer dessutom att ta en djupdykning in i propagandafotografins värld.

Saknar du information på hemsidan
Hör av dig. Vill du bidra med information, skriv så publicerar vi det du skriver. Eller om du vill
blogga,
Robert Grubstad ger dig nödvändig inloggningsinformation för att skriva.
KM4 november
Sista inlämning är söndag den 24 oktober.
Vi i grupperna
Är du den som vill leda en ”fotogrupp” med specialinriktning. Hör av dig till styrelsen så bildar vi
gärna en ny fokusgrupp för detta.
Tema för KM 2016
Styrelsen har tidigare beslutat om följande tema för årets inlämningar: Tre namnkunniga författare
och sex boktitlar får tjäna som temabeskrivning. Kollektion är som vanligt utan tema.
KM 1 - Februari: Per-Anders Fogelström (inlämning senast den 2 februari)

Tema: Barn av sin stad, I en förvandlad stad
KM 2 – April: Klas Östergren (inlämning senast den 4 april)

Tema: Den sista cigaretten, Gentlemän
KM 3 – September: Kollektion (inlämning senast den 4 september)

Tema: fritt
KM 4 - November: Kerstin Ekman

Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden
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Klubbmöte den 11 oktober 2016
Plats och tid: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Klockan 18:30.
Dagordning
18:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare

18:45

Barnbilder Birgitta Bratthall och Olle Robin.
Paneldebatt om barnbilder

20:00

Kaffe och bullar (som vanligt 30 kr)

20:30
21:30

Fotorännan - ”Barnspecial”
Vi presenterar det vinnande barnfotobidraget och diskuterar urvalet
bilder som vi ska skicka till RSF:s nya klubbtävling.

21:45

Mötet avslutas.

Fotohälsningar
Jan Zettergren / för styrelsen

