Reflexen
Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb
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Nr 3 mars 2012

INBJUDAN TILL MARSMÖTET!
Torsdag 29 mars kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:
Mån. bild , projicerad (=digital helst 1024x768 pixlar),
tema: ”MENINGEN MED LIVET”
max 3 bilder, startavgift 20:-/deltagare
Inlämning av bilder till KOLLEKTIONSTÄVLINGEN (info sid. 5).

Elever från Forsa fotolinje pratar bilder och verksamhet.
Fika och fotosnack
VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet
Nya medlemmar

D

FOTO: Barbro Geijer

en senaste tiden har vi fått ett antal nya medlemmar.
Trevliga och entusiastiska, duktiga och nyfikna. Det kan
ibland ta ett tag innan man vågar visa upp sina bilder i både vår
egen Månadens bild och i större tävlingar. Jag minns själv hur
jag fascinerades av hur duktiga alla var innan jag själv vågade
ta steget och lät er se mina bilder. Varför berättar jag detta?
Förstå mig nu rätt - Någon gång emellanåt så vinner den som deltar för första
gången. Jakobs fantastiska bild på Reflexens framsida, hans 2:a placering i
samma tävling (som jag själv f.ö. röstade på som tävlingens bästa bild). En duktig fotograf tar steget och genast vinner han. Rätt bild vann! Och jag tror
samtidigt att det är något mer bakom detta. Jakob hade vunnit även om det
varit hans tionde tävling. Ändå vill jag fundera över det som kanske kan kallas
för ett ”överraskningsmoment”. När nya fotografer dyker upp så möter vi i
klubben kanske något av ett ”Nytt tänkande”. Tänk om varje konstnär målade
samma tavla eller om alla fotografer ville ta samma bild. När jag såg Jakobs
två vinnande bilder så trodde jag att det fotograferade materialet var järn.
Det var is. Det nya ska jag nu inte försöka analysera mer än så, jag är bara så
imponerad. Grattis Jakob - låt detta bli en uppmuntran att ”ta steget” för alla
våra nya medlemmar.
Året har inneburit ännu en intressant sak utifrån våra nya medlemmar. De senaste veckorna har vi varit tre personer som delat på tiden i vår klubbstudio.
Nyckeln byter ibland hand mest varje dag och plötsligt vet flera av oss medlemmar var de andra bor. Hanna har ägnat tid åt att fotografera vänner. Jag
har fått se flera mycket vackra bilder. Igår fick jag ett mail med ett fint
smakprov taget av Stefan. En riktigt läcker bild av något annat än en människa.

Konst stavas kreativitet. Jag tycker själv att jag hämtar idéer från alla möj-

liga ställen. Inte så sällan från konstutställningar. Jag hoppas att du hann besöka Mats Holms utställning ”Pållare”. Jag var dit den sista veckan, vilket jag
är glad för. Också det en ”glädjekick” och kanske en inspiration till något projekt, liksom Jakobs vinnarbild var och det bildspel från Svalbard som Håkan
Wallstén visade nu senast. En fin blandning av både vackra och viktiga bilder.
Det är skoj att få ta del av alla duktiga fotografers verk!
… och notera nu att jag inte menar att vinst är allt. Ibland är det bara så roligt när det blir diskussion om ”min bild”. Det är en del av det skojiga med att
få vara med i en klubb bestående av många glada och inspirerande fotografer.

/Björn
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Månadens bild på februarimötet vanns av ung debutant!

Hela 29 inlämnade bidrag på temat ”Geometriska former” kunde vi nåla upp på
skärmarna denna gång. Efter sedvanlig omröstning och poängräkning blev resultatet följande:
1:a. Jakob Waszkun, som också kom 2:a delat med Christer Grehn och på delad 3:e plats kom Torne Rösth och Sture Claesson.
GRATTIS Jakob!

Jakob debuterade i månadens bild med att bli 1:a
och 2:a, sopade banan och slog KO på oss andra i
sin debut. Här vid sina tre bidrag.

Roligt att se så många
fina bilder, bilder som
säkert väcker uppmärksamhet i andra
sammanhang också.
Jakob lämnade t.ex.
sina tre bilder till
DIFO, få se om dom
faller juryn i smaken.
Fler borde ha följt
Jakobs exempel tycker jag. Men det blir
förhoppningsvis fler
bilder nästa gång. Jag
tänker även på alla di-

gitala bilder som vi tidigare också sett på månadens bild. Nu blev det ”bara”
fem deltagare i den klassen. Hoppas vi ändå blir många som kan åka till distriktsstämman i Bollnäs i maj och ta del av resultatet och träffa andra fotokompisar från vårt distrikt MND. Det ser vi fram emot!
/StureC text o foto
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Senare bildades
också en klubb i
Vallvik . Det
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Bildkvällar på Mediaverkstan.

Bildkvällen den
15 mars fick
vara något av
en nystart av
samarbetet
med Verkstäderna och Mediaverkstan.
Tretton intresserade kom. Markus Häggström berättade om tankarna med
verksamheten, sedan pratade vi teknik och bilder med tyngdpunkt på Kollektioner. Sådana skall vi ju åstadkomma till nästa gång.
Även Bildkvällen den 19 april kommer vi att vara i Mediaverkstan. Då ordnar vi
en liten "Fototävling" där vi tillsammans ägnar tid åt att bedöma de tagna bilderna. Det kan bli med upplägget ”Fotorally” som vi körde i höstas och som var
en givande utmaning.
Vi har även målet att vid tillfälle använda oss av den filmsalong som finns på
Verkstäderna, samt att ordna en fotoutställning i lokalerna.
Vår huvudlokal har vi givetvis i ABF (där håller vi våra månadsmöten), men eftersom det händer så mycket angående både foto och film i Mediaverkstans
lokaler, så vill vi gärna knyta kontakt med fotointresserade som rör sig utanför vår lokal. Nu i veckan (v.11) inleds f.ö. en fotokurs i Mediaverkstan.

Kollektionstävlingen, regler mm.
På marsmötet är det åter inlämning till vår egen interna kollektionstävling. Ett
bra sätt att testa sina bildidéer och jobba med kollektionstanken. Med en kollektion med flera bilder kan man få fram budskapet på ett annat sätt. Tre till
fem bilder som har något gemensamt. Kollektionerna kan sen gå vidare i både
Hälsingemästerskapet och RIFO.
Varje fotograf får lämna in två kollektioner med tre till fem bilder i varje
klass. Det är två klasser:
1.

Påsiktsbilder, som kan vara färg eller svartvitt

2.

Projicerade bilder, som kan vara digitala eller dia

Påsiktsbilder får ha maxmått 30x40cm inkl. eventuell passepartout.
Digitala bilder max längd 1024 och max höjd 768 pixlar. Max ca 800kb.
Alla bilder skall vara märkta med bildtitel och numrerade i den ordningsföljd
du vill visa dem.
Startavgiften är 20kr/kollektion, ungdomar halv avgift.
En utomstående jury kommer att bedöma tävlingen.
Vinnare i varje klass får ära, diplom och presentkort på 50kr.
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FOTO: StureC

En nöjd Mats Holm, Kameraklubbsmedlem som
han har varit sedan ungdomens år. Här sitter han
mitt i sin utställning ”Pållare”, i sitt ägandes Galleri Tvärgränd.
Bilden till höger (15x20cm) har han skänkt till
klubben att användas som pris i någon av våra
tävlingar.

VINNARE
bland hela sex inlämnade
bidrag i SKK:s foto –och
bildkryss, och kanske blivande miljonär, blev i år
(liksom i fjol):
Martin Brorstad
Söderala

GRATTIS
till en trisslott och lycka
till!
Tack alla som skickade in
Rätt lösning
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Kalendern
Mars 15 Bildkväll Plats: Verkstäderna Mediaverksta´n.
Mars 29 Månadsmöte. Mån. bild: Projicerade bilder: Tema ”Meningen med livet”.
Forsaelever deltar, Inl. till Kollektionstävlingen
April 19 Bildkväll plats som 15 mars. ”Fotorally”
April 26 Månadsmöte. Mån. bild: Påsikt, valfritt tema. Redov. Kollektionstävlingen.
Bildprogram ”San Fransisco” Barbro Geijer.
Maj 6 DIFO-stämma i Bollnäs. 12-13, RIFO i Skara. 31, bilder till ÅRSBOKEN.
Maj el juni Utflykt,
Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson och Björn Wiksten

Sept 6 Månadsmöte. Mån. bild: Projicerade bilder: Tema ”Naket”.

Okt 4 Månadsmöte. Mån. bild: Påsikt: Tema ”Dogma”.
Nov 1 Månadsmöte.

Dec 6 ÅRSMÖTE

Möten och bildkvällar börjar vi kl 19.00

(Reservation för eventuella ändringar)

Vi har fått flera nya medlemmar, mycket glädjande!
Men några av de ’gamla’ har inte betalt årsavgift för 2012 än…
...det hoppas vi att ni vill göra snart!
Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
070-581 12 71 b.wiksten@telia.com
Sture Claesson
0270-416 13 sture.c@soderhamn.com
Herman Claesson
0270-152 47 herman.claesson@gmail.com
Kenneth Andersson
072-23 69 167 kneten677@hotmail.com
Jan-Olov Hedström 070-7475927 janolof.hedstrom@telia.com
Annica Johansson
073-8114837 annica.johansson@soderhamn.com
Marie Näslund
070-5850061 marie@bgone.se
Mörkrumsansvarig
F.n. styrelsen gemensamt
Tävlingsledare
Utses vid behov av styrelsen
Revisorer
Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin Revisorsuppleant Mats Holm
Valberedning
Martin Brorstad, Torne Rösth (sammankallande)
Medlemsavgift:

220 kr för fullbetalande medlem och 60 kr för studerande och
familjemedlem
Klubbens postadress: Söderhamns Kameraklubb, c/o Claesson,
Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA
Klubbens lokal: ABF-huset, Götgatan 11, Söderhamn
Klubbens plusgiro: 66 99 43 - 3
Klubbens e-postadress: s.kameraklubb@gmail.com
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Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA

Stöd våra annonsörer - handla i Söderhamn
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