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Medlemsbrev Oktober 2017 
 

Välkomna till klubbmöte 10/10 
 

Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a Kl 18:30 
 
 

 

  

 
Per-Anders Pettersson kommer och berättar om sin verksamhet som 
fotograf i Sydafrika. 
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Per-Anders Pettersson (f.1967, Borås) är dokumentärfotograf baserad i Kapstaden, Sydafrika sedan 2001. 
Han har hela den Afrikanska kontinenten som arbetsfält, med internationella tidskrifter som uppdragsgivare. 
Han var tidigare bosatt tio år i New York där han gjorde nyhetsjobb runt om i världen. 
  
Hans bilder har vunnit en lång rad priser och utmärkelser i bland annat World Press Photo, NPPA, och 
Unicef Photo of the Year och han har haft flertalet separatutställningar i såväl Sverige som internationellt. 
  
Per-Anders jobbar även med flertalet egna större projekt och han har kommit ut med två böcker under senare 
år: "Rainbow Transit" 2013, om 20 år av demokrati i Sydafrika, samt "African Catwalk"  2016, om den 
afrikanska modescenen i 16 olika afrikanska länder.  
  
Kvällens föredrag tar avstamp i hans första resa till Sydafrika 1994, då han följde Nelson Mandela och 
ANC:s valkampanj.  
Han kommer att berätta om sitt mångåriga arbete i Sydafrika, som utmynnade i boken "Rainbow Transit", 
men även om sitt följande stora projekt African Catwalk och om sina  pågående projekt i Soweto och i 
Kongo, där han bl.a följer de Kongolesiska Sapeurerna. 
 
Hemsidan 
 
Vi arbetar vidare med innehållet och lägger till nya funktioner allteftersom vi hinner och mäktar med. Bl.a. 
finns nu sidor med mer detaljerad information om våra KM med inlämnade bilder, utvalda bilder och 
vinnande bidrag. I förekommande fall så kommer även domarnas kommentarer att finnas med. F.n. är det 
KM 2017 som är mer eller mindre fullständigt dokumenterade. En hel del arbete återstår innan det blir 
någorlunda komplett så vi avvaktar ytterligare ett tag med att presentera vårt arbete. 
 
RSF Klubbtävling (Relation) 
 
48 bidrag har kommit in från 16 fotografer vilket väl får betraktas som ett hyfsat antal. Det är väldigt 
intressant att se de olika tolkningarna av temat ”Relation”. Eftersom vi enligt RSF’s regler bara får lämna in 
max 10 bilder och max 2 bilder per fotograf så har Anna Clarén gjort ett första urval på 20 bilder och 
dessutom gett individuella kommentarer till bilderna. 
Sen är det upp till oss medlemmar på klubben tisdag den 10/10 att göra det slutliga urvalet av 10 bilder. Det 
ska bli spännande att se vilka bilder som passerar nålsögat och tar sig vidare till RSF’s Klubbtävling. 
Ni hittar alla de inlämnade bidragen och de utvalda bilderna inklusive kommentarer här: 
 
http://stockholmsfotoklubb.se/rsf-klubbtavling-2017/ 
 
Bosse Persson från Gefvert Försäkringsmäklare informerar om rabatterad försäkring på 
kamerautrustning 
 
Under våren tecknade Gefvert ett samarbetsavtal med Riksförbundet Svensk Fotografi. Som medlem i en 
fotoklubb som är medlem i riksförbundet får man numera 20 % rabatt på våra premier om man tecknar en 
Kamera & Teknikförsäkring, företagsförsäkring eller utställningsförsäkring. 
 
Här kan ni läsa mer om vad som erbjuds. http://gefvert.se/org/riksforbundet-svensk-
fotografi/forsakringar/http://gefvert.se/org/riksforbundet-svensk-fotografi/forsakringar/ 
 
Ulf Schloss, Marinfotogruppen har en spännande presentation på gång: ”En märklig färd i österled” 
 
Det låter nästan lite mystiskt och kommer att bli intressant att få ta del av presentationen! 
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Program för mötet tisdag 10/10: 
 
18:30  Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare 
18:45  Per-Anders berättar om sin spännande verksamhet i Afrika 
20:00  Kaffe och bullar (ingår) 
20:15  Bosse Persson, Gefvert Försäkringsmäklare informerar om rabatterade 

kameraförsäkringar i samverkan med Riksförbundet Svensk Fotografi 
20:45  Ulf Schloss bidrar med en "marin" presentation med titeln "En Märklig färd i 

österled". 
21:00  Framröstning av 10 bilder från de 20 utvalda av Anna Clarén till RFS klubbtävling där 

vi har temat ”Relation" 
21:30 Mötet avslutas 
 
 
Fotohälsningar 
 
Sven-Olof Rönnskog / för styrelsen  
 


