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Medlemsbrev Augusti 2017
Välkomna till klubbmöte 12/9
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a Kl 18:30
Anna Clarén kommer och berättar om sitt fotograferande och sin
verksamhet. Dessutom är hon domare i KM 3 med temat ”Riddarholmen”
kollektion.

Anna Clarén är född och uppväxt i Skåne. Hon är bosatt och verksam på Biskops Arnö och är sedan många
år utbildningsansvarig för Nordens Fotoskola.
Anna fick sitt genombrott med bildserien ”Holding”. Hennes bok med samma namn blev år 2006 utsedd till
”Årets fotobok” av Svenska Fotografers Förbund.
Anna Clarén är representerad med ett flertal verk på bl.a Moderna Museet.
Anna har en ny utställning på gång på Galleri Kontrast med namnet ”Under”. Vernissage är torsdag 24/8
17:00-20:00. Länk till utställningen finns här! (Utmärkt tillfälle att få lite förhandsinfo om Anna och hennes
bildskapande)
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Ny hemsida
Webbgruppen med Robert i spetsen har tagit fram en ny hemsida! Snygg, lättnavigerad och överskådlig!
Hemsidan är tänkt att utgöra den viktigaste kanalen för information om klubben och dess aktiviteter.
Gå in och titta på den nya sidan här!
Resor
Den tidigare aviserade Londonresan är tyvärr inställd. Det blev för komplicerat med förskottsbetalningar på
hotellbokningar mm. Vi får ev göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle.
KM 3
Nu är det dags att ta tag i fotograferandet för KM 3 om ni inte redan gjort det. Temat är ”Riddarholmen” i
form av en kollektion. Varje deltagare får delta med max två kollektioner med 2 – 5 bilder vardera.
Formatet är som vanligt max 1920 x 1080 px och alltid jgp (jpeg) och inget annat.
Inlämning av bilderna sker senast lördag 2/9 24:00 till tavling@stockholmsfotoklubb.org
Mer detaljer runt reglerna för KM hittar du här!
RSF Klubbtävling (Påminnelse)
Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) kommer under hösten att arrangera en tävling mellan landets
fotoklubbar.
Stockholms Fotoklubb har beslutat att vi ska delta och att vi kommer att ha ett gemensamt tema; ”Relation”!
RSF har nu offentliggjort inlämningsdatum till senast 15/10.
Däremot vill vi gärna ha in era bidrag till klubben senast 15/9. Skicka bilderna till
relation@stockholmsfotoklubb.org
Mer detaljer kommer på klubbens hemsida inom kort!
Program för mötet tisdag 13/6:
Dagordning:
18:30
18:45
20:00
20:15
20:30
21:00
21:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare
Anna Clarén berättar om sitt fotograferande och sin verksamhet
Kaffe och bullar (ingår)
KM 3 – Kollektion ”Riddarholmen”, vi visar de inkomna bidragen
Anna Clarén går igenom kollektionerna och visar de vinnande bidragen
Robert Grubstad demonstrerar vår nya hemsida
Mötet avslutas

Fotohälsningar
Sven-Olof Rönnskog / för styrelsen

