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Segrarbilden i oktober ”Månadens bild”, fritt tema.
Fotograf: Leif Håkansson. GRATTIS Leif! Fler bilder sid 5.

INBJUDAN TILL NOVEMBERMÖTET!
Torsdag 7 nov kl 19.00

Verkstäderna/Drömverksta’‛n - i östra änden av Köpmangatan
PROGRAM:
- LARS ALTBERG/naturfotograf (läs sid. 4)
- Månadens bild, påsikt, tema:”KÄMPAR”, max 2 bilder/20:-/delt.

- Fika och fotosnack som vanligt
VÄLKOMMEN!

FOTO: Barbro Geijer

Ordföranden har ordet:

”Grannens gräs”, sjunger Emil Jensen på Spotify

just nu. Jag sitter och redigerar några bröllopsbilder som
jag tog på vänner som gift sig under året. Att fotografera bröllop är inte min grej, fast denna gång är jag riktigt
nöjd med resultatet. En erfarenhet rikare, det är väl vad
det handlar om.

I helgen som var har jag blivit många erfarenheter rikare. Uppsala stift
ordnade en dag för unga ledare i Bollnäs och jag hade med en vän ansvar
för en workshop i foto. Åtta tonåringar hade anmält sig. Inledningsvis tittade vi på och analyserade den favoritbild som var och en haft i uppgift
att ha med sig. Höstlöv, natur, solnedgång… med ett tydligt bildseende och
en känsla för vad som tilltalar inte bara dem själva. Dagen fortsatte med
att vi delade upp en text som skulle användas i en avslutande samling. Två
och två fick de ansvara för en rad, vilken skulle illustreras med några foton. Ett par timmar senare var bildspelet klart. Vi projicerade detta på
tre ställen i Bollnäs kyrka. Helt osynkroniserat, vilket blev viktigt för upplevelsen. Bakifrån-projicering genom gamla tavelramar som täckts med en
strukturerad väv.
En av flickorna hade fotograferat en svartvit bild av tre stolar. Bilden
hade lätt kunnat placera sig i en av våra för tillfället pågående tävlingar.
Än en gång blir jag påmind om vad som gör en fotograf. Det är som att
bläddra i gamla bildmappar. Bland det som är värt att slängas finns guldkorn. Med andra ögon, förhoppningsvis mer erfarna, ser jag på bilder som
bara ligger där. Jag inser ibland att jag varit alltför lyhörd mot de jag fotograferat i valet av vad som är bra. Ett leende kan för personen i fråga
förstöra bilden, medan leendet för mig gör den till det som höjer sig över
annat.
Nu är jag på väg söderut. En vecka, vandring i Alperna. Kameraryggsäck,
kängor och lämplig klädsel. Äntligen ska jag få besöka Wildensee, en dröm
sedan minst 20 år. Dessutom besöker vi kanske en tidigare favoritled i
Gosau.
Fotografera dina utflykter både när och fjärran. I vår kan vi säkert få
till några bildvisningar.

/Björn
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BOKA DESSA
TILLFÄLLEN I
DIN AGENDA!
24 NOVEMBER
1 DECEMBER
VI SAMÅKER
..OCH VÅRT
ÅRSMÖTE
5 DECEMBER
NATURLIGTVIS!
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Lite komprimerad info om Lars Altberg som gästar oss i nov.
- Från hans hemsida:
- Bor i Edsbyn som ligger i den natursköna Voxnadalen. - Där i närområdet kommer i princip alla
mina bilder till!
- Det ger så mycket att vistas ute i naturen och
få se och uppleva den.
- Det finns ett stort antal fågelbilder från mina
tidiga år med kameran, det har följt med, det är
fåglar som jag tycker mest om att fotografera.
Bilden:
- Får endast komma till på naturens villkor, det betyder att jag tar reda på
så mycket som möjligt i förväg.
- Jag använder Photoshop, för beskärning av bilden och bla justering av kontraster och skärpa - Inget manipuleras i bilden.
Utrustning:
- Jag använder Canon, stativ från Gitzo, kulled från Arcaswiss, och Wimberleys fantastiska sidekick!
- Jag gömmer mig i platsbyggda gömslen, mobila gömslen typ tält och ofta
bara med maskeringsnät. - Tålamod packas alltid ner i ryggsäcken!
NOTISER:
Galleri MAZARIN, ny fotoutställning:
”VÅRVINTER - en stad vid havet”, av Erik Centerwall. Svart-vita bilder
från hans barndomsstad fotograferad med den Leica han fick som 13-åring.
Nu visar han välgjorda bilder från dessa negativ.
Köp även boken, ”VÅRVINTER - i en stad vid havet”, för 100kr.
Fotomässan i Stockholm.. 22-24 november.. Buss från Bollnäs 23 nov.
http://soderhamnskameraklubb.se/aktuellt/fotomassan.html
Finns kanske tid och platser kvar..

Du

har väl gjort en mapp och börjat samla ihop dina
söderhamnsbilder från året 2013…!
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Månadens bild i oktober..

Månadens bild hade denna gång fritt tema och denna gång var det digitala bilder som projicerades med projektor. Alla som deltar på mötet röstar
på sina tre favoriter och man har också möjlighet att ge en kommentar på
de bilder man röstar på.

Extra roligt är att tävlande bidrag ökar i takt med att det tillkommer nya
medlemmar till klubben.
Ett stort grattis till pristagarna Leif Håkansson som vann
månadens bild för första gången och på andra plats Kenneth
Andersson och så på plats tre
kom Camilla Bergström, som
placerade sig för första gången bland de tre.
2:a blev Kenneth Andersson
med denna disiga och fantastiskt rofyllda bild. Den ger
verkligen ro för själen...
3:a blev Camilla Bergström
med en lugn och stilistiskt
ren komposition som symboliserar ett skede i ”livets
gång”...

Uppdraget
”Uppdraget” är verkligen en utmaning, som gör att man som bildskapare får
tänka till. Att skapa en eller flera bilder, som beskriver ett givet ämne.
Just nu ligger en del uppdrag och väntar på redovisning:
Håkan Wallstén
”Möten”
Alexander Häggström ”Vilja”
Per-Håkan Laurin ”Vardag”

Kenneth Andersson ”Som varje liten pärla”
Tommy Eriksson
”Dagslända”
Christer Grehn ”Människor, barn, vuxna”

Vilket får vi se härnäst?

Man längtar!
5

VAR SÅ GOD SÖDERHAMNS KAMERAKLUBB !
Söderhamns Kameraklubb har fått 30 almanackor 2014!

Så här skriver Birgit Lundgren, ordf. i DiBiS Ideella Förening, som blir 10 år
2014: ”Som tack för stöd och support, får er förening 30 st almanackor att

sprida på det sätt ni finner bäst. Till exempel utdelning i de egna medlemsleden, försäljning till förmån för den egna föreningen eller dylikt. Vid försäljning rekommenderar vi ett pris/almanacka av 50 kr, men beslutet ligger hos
varje förening.

..TILL
KLUBBKASSAN

..FÖRST
TILL
KVARN

- Vi ser fram emot jubiléumsåret 2014 med önskan om fortsatt gott samarbete.”
AUGUSTI-bilden. En ”originalbild” från 60-talet plåtad av KK-medlemmen
under många år, Gottfrid Ungh. Bilden finns under ”SKK” på www.dibis.se. I
bildtexten finns en kort berättelse om bilden (gäller övriga bilder också) och
ev. plats i DiBiS databas på nätet.

V

alfrid Eriksson (1906-1998), känd profil i Söderhamn, ”Han med kassarna”.
I bakgrunden Söderhamnsån, Södra hamngatan, järnvägen och Östra
stadsdelen.
Fotograf: Gottfrid Ungh. Se: www.dibis.se bild-nr: XGU 1164.
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Kalendern hösten 2013:
Okt
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Nov

17
21
7

Dec

18
21
24
1
5

Månadsmöte mån. bild digital, tema: FRITT. Ta med bilder till TRIANGELKNÄPPEN och gärna till HM
Bildkväll (eventuellt Triangelknppsbilderna också)
Styrelsemöte. Bilder till HM (Hälsingemästerskapet) skall postas!
Månadsmöte mån. bild påsikt, tema: ”KÄMPAR” Inl. till KLUBBMÄSTERSKAPET
Lars Altberg, Edsbyn medverkar!
Styrelsemöte
Bildkväll
Redovisning av Triangelknäppen i Bollnäs.
Redovisning av HM i Edsbyn.
ÅRSMÖTE Resultat av KM mm. Jury klar.

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson

Månadsmöten och bildkvällar drar igång klockan 19.00
Styrelsemöten om möjligt kl 18.00

MEDLEMSFÖRMÅN:
Mot uppvisande av medlemskort i SKK får du automatkopia
20x30 cm för 25 kr
hos AUDIO-VIDEO och FOTOGRAFEN I SÖDERHAMN.

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
072-5783243
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

7

B

Föreningsbrev

PORTO

annons
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Besöksadress: Axmarbrygga Havskrog

Boskär 817 94 Axmarbruk

Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA

ADRESSLAPP

