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FOTO: Annica Johansson-Hansson, 3:a i ”Månadens bild”

INBJUDAN TILL APRILMÖTET!
Torsdag 25 april kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:
Resultat av KOLLEKTIONSTÄVLINGEN,
Juryn ULRIKA ÖSTLING
berättar om sig och om våra bilder och kollektioner.
Månadens bild , påsikt, tema: fritt
max 2 bilder
OBS!, startavgift 20:-/delt.
Eventuellt hinner vi titta på resultatet av Fotorallyt också.

Fika och fotosnack
VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet:

FOTO: Barbro Geijer

Tekniktips

Vi kommer nog alla ihåg vår första kamera. Min var en

lådkamera som fanns kvar sedan mammas barndom. Vi
var alla lika förvånade över att den lokala fotografen
hade film i lager. Jag knäppte min första rulle på bilparkeringen utanför Konsum. Fotografen var kanske 7 år
gammal och bilderna är grymma. En rund baklucka på
okänt bilmärke. Tekniken har förändrats sedan dess. Det är ju faktiskt
mer än 40 år sedan och kameran var ännu äldre. Så snart jag tror att jag
har koll på (inte allt, men åtminstone det som berör mig just nu) så dyker
något nytt upp. En app som hjälper mig beräkna skärpedjup.
F-Stop Calculator för Iphone

DOF Calculator för Android

Ange vilken kamera du använder. Ställ in önskat avstånd, brännvidd och
bländare. Det var inte helt givet var de mer detaljerade uppgifterna skulle
dyka upp, men längst ner i min Iphone, där växer rader av spännande uppgifter upp.
Jag tog det mest som ett skämt när jag vid den senaste födelsedagen fick
ett stativ med teleobjektiv till min Iphone. Smått leende monterade jag
tillbehören och tog en riktigt bra bild av min frus näsa över frukostbordet.
Det har, som sagt, hänt en del sedan parkeringen utanför Konsum. Fast jag
var lika fascinerad då, som nu. Det är bilden som griper tag i mig. Tekniken
är en del av vägen dit.

/Björn - väl medveten om att det enkla ofta är att föredra!

FÖRSLAG ATT STARTA GRUPPER,

Om några vill stanna efter mötet och fortsätta en stund och prata foto—
titta på Vetlandas kollektioner med våra kommentarer t.ex.—så säg det på
mötet. ..gruppen kan vi kalla ”eftersnack” kanske..
Önskemål och förslag till andra grupper:
”Fota i studion”, ”Bildspelsgrupp”, ”Studera Moderskeppet”,
”Fotoutrustning med enkla medel”, ”Bildbedömning”, (läggs som studiecirkel under höstens bildkvällar).
För att det skall bli en grupp behövs naturligtvis en person som tar på sig
att hålla i en grupp.
- Vad tycker du?
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Söderhamns Kameraklubb
( med bilden i fokus )

on !!
till Dig, Leif Håkanss
ck
ta
t
rm
va
t
or
st
t
Et
arbete Du lagt ner.
a
sk
ti
as
nt
fa
t
de
r
Fö
msida att synas på.
he
n
fi
en
tt
få
vi
r
ha
Nu
b)
funnit länge i vår klub
om
(s
e
nk
ta
en
at
Du har form
e verktyg!
till ett nu existerand

Leif!
Tusen tack till Dig

SKK-Bulletinen

På BIBLIOTEKET
Hasse Ivarsson hänger sina bilder.
Intressanta insektsstudier, vackra och sällsynta
varelser...
- missa inte dem!
FOTO: Annica Johansson-Hansson

På Galleri MAZARIN
”Frusna bilder med värme” var rubriken i Söderhamnskurirens reportage om

Staffangymnasiets medieprograms bilder av Madeleine Sundqvist, Moa Thyrén och Anton Johansson under ledning av Marie Näslund (medlem i SKK).
Utställningen pågår till den 3 maj. - Se på bilder och ta en fika!
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MARSMÖTET:
20 medlemmar fick ta del av Janne Färnstrands och Björn Wikstens bildspel
från deras Israelresa. Bilder som de kopplade samman med Den heliga skrift,
som brukligt är vid pilgrimsresor till Det heliga landet. Landskapet och folklivet skymtade också fram inte att förglömma. Tack Janne och Björn!
Så till månadens bild.
På senaste mötet var det jag, Herman, som
råkade bli dragen ur den lilla högen av frivilligt
ifyllda namnlappar, för tyckande till en eller
flera av månadens inlämnade bilder.
Marsmötets månadens bilder skulle passa in
på temat "Flykt" och jag la snabbt upp en
spontan taktik och tänkte att jag river av en
kort kommentar till varje bild. Vad tycker jag
illustrerar/symboliserar "flykt"? Nå´t som
rör sig bort, helst med ett skrämt uttryck,
blev en röd tråd i mitt huvud.
Tre bilder blev gemensamt framröstade som
de "bästa" bilderna. Varken min egen, Annicas
eller Björns bild hade jag särskilt högt i min
poängsättning (sin egen bild får man ju inte
heller ge poäng), men det fanns flera som jag
tyckte illustrerade temat bättre. När jag tänker tillbaka på stunden så var
den lärorik för mig. Ansträngningen att kommentera, tillsammans med era
andras synpunkter. Jag fick bl a en kommentar till min egen bild, som lyfte
den i mina ögon. Annicas bild (sid.1) förde tankarna till flyktingar tyckte en
del. Instämmer! Man ser det i gestaltens uttryck. Björns bild tolkades bl.a. som ett inlägg i kvinnomisshandelsdebatten, en nog så viktig
tanke! I den aspekten blir det en
riktigt stark bild!
Resultat, delad första plac.:
Herman Claesson, överst och
Björn Wiksten t.h.,
3:a Annica Johansson-Hanssons
bild på omslaget.
/Herman
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DIFO:
Söndag 12 maj. Som vi nämnt tidigare arrangeras årets distriktsstämma, med tillhörande
bildexpons olika klasser, av Husums Fk.
Söderhamn-Övik, 29 mil, ca 3,5 h.
Till Malmön en liten bit till, mellen Malmön och
Husum ca 1,5mil.
Det är alltså skönt att kunna avverka största
delen av sträckan redan på lördag 11 maj (vi
åker inte på fredag, som var på tal tidigare!) till
Sten Nolin på Malmön (om isläget tillåter, vilket
Sten tror!!) Övernattning på Malmön till söndag.
Vi var 16 fotografer som skickade 87 bilder
till DIFO, inte illa! Så det finns mycket att
bevaka och förhoppningar att se fram emot!
Hör av dig så snart som möjligt när du bestämt
dig för att hänga med!
Kostnad: vi delar på bensinpengar och bidrar
till skaffning på lördag.
/Sture

RIFO:

Hör av dig till Sture om du vill åka med mig till Östersund (2 platser finns).
Det är bra att boka logi snart nog! Anmälan till övriga RIFO-aktiviteter senast 5 maj.
I hård konkurrens, 1174 inlämnade bilder i Digitalsalongen, fick Kenneth Andersson en av sina bilder uttagna för visning. GRATTIS Kenneth!
Övriga resultat se: http://www.rsf-fotoklubbar.org/

UTFLYKT:
Vårutflykt blir det lördagen den 8 juni. Vi kommer att besöka Sagberg och
hoppas på ett fantastiskt väder. Här finns, förutom en underbar utsikt, klippor och grottor även ett enormt klapperstensfält. Det har visat sig att utflykten sammanfaller med kommunens första Pride-festival. Vi räknar med
att resa iväg tidigt för att ge möjlighet att besöka även den festival som vi
som kameraklubb har i uppgift att dokumentera. Några hinner med båda begivenheterna, andra kommer att välja en av aktiviteterna.
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BILDKVÄLLEN ägnades åt
två aktiviteter, Fotorally och
Juryarbete.

6 st deltog i Fotorallyt i 2 lag.
Fem teman hade Sten Nolin
satt ihop:

”Struktur”, ”Försäljning”,
”Visa”, ”Framåt”, ”Belysning”;
något att bita i och försöka
visualisera…

Vi får se hur Sten tycker att
vi lyckats.

Motto ”Försäljning”. Rikard på Rådhuskondis säljer
fikabröd till Alvin, som också var med i rallyt.
FOTO: Herman C.

Söderhamns Kameraklubb har
under våren fått hela 3 juryuppdrag från olika klubbar i Sverige. Dom har
läst Reflexen och sett vilken aktiv klubb vi verkar vara, säger dom, vilket
bara det känns både hedrande och trevligt att höra.
Vetlanda Fk’s kollektionstävling har vi avverkat, som ni nog känner till.

Linköpings Fk har skickat två
klasser. På bildkvällen tog Karin,
Hasse, Jan-Olof och Björn hand
om deras 25-tal påsiktsbilder.
Digitala klassen återstår och
sedan skall vi ta hand om Höganäs Fk’s bilder/digital klass.
Säg till om även du vill vara med
och kanske ge dina synpunkter.
Björn, Hasse och Karin formulerar kommentarer och bildkritik. FOTO: Sture C.

Bilder till årsboken postas senast 31 maj som vanligt!
”Syftet med böckerna är det samma som tidigare. Vi vill spegla RSFmedlemmarnas fotografiska verksamhet under respektive år och boken
blir därmed ett tidsdokument för framtiden”.
Läs mer på: http://www.rsf-fotoklubbar.org/
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Bilder till RSF’s Årsbok skickas
Utflykt

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson och Björn Wiksten

Till hösten är månadsmötena första torsdagen i månaden och bildkvällar däremellan,
tänk på det redan nu när du planerar din agenda!
Månadsmöten och bildkvällar börjar vi klockan 19:00

HEMSIDA: WWW.SODERHAMNSKAMERAKLUBB.SE

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
Sture Claesson
Herman Claesson
Camilla Bergström
Jan-Olov Hedström
Kenneth Andersson
Tommy Eriksson

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning

070-581 12 71
0270-416 13
0270-152 47
073-084 47 70
070-747 59 27
073-042 85 65
070-544 88 66

b.wiksten@telia.com
sture.c@soderhamn.com
herman.claesson@gmail.com
lamilla_bergstrom@hotmail.com
janolof.hedstrom@telia.com
kneten677@hotmail.com
tommy.b.eriksson@soderhamn.com

F.n. styrelsen gemensamt
Utses vid behov av styrelsen
Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin Revisorsuppleant Mats Holm
Christer Grehn , Håkan Einarsson (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
E-postadress:
s.kameraklubb@gmail.com
Hemsida
www.soderhamnskameraklubb.se
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Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA
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Föreningsbrev

Gynna våra

Annonsörer

- handla

i Söderhamn

