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”Frusen bonsai”, segrare i månadens bild. Foto: Annica Johansson-Hansson, GRATTIS!

INBJUDAN TILL FEBRUARIMÖTET
Torsdag 26 februari kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:

Stig Sandin, Gävle visar bilder från den afrikanska kontinenten.
Månadens bild: Digitala bilder med tema ”Tretal”
/max 2 bilder, startavgift 20:-/
OBS bilder mailas till bilder@soderhamnskameraklubb.se senast 20 feb

FIKA och FOTOSNACK
Inlämning till DIFO se sid. 6
VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet:

FOTO: Barbro Geijer

Ännu en semesterresa utan kamera…
… förra julen London, den här gången mellandagarna i
lånad lägenhet i Berlin. Efter julfirande med barn och för
första gången även ett barnbarn, efter en intensiv termin på
arbetet och kvällar med tusentals foton tagna i studion och
på andra platser. Det var skönt att komma bort ett tag. Kameran ger säkert mer bestående minnesbilder, men ibland
njuter jag av att slippa släpa på utrustningen.
Vi har varit i Berlin förr, fast aldrig på riktigt. Då har vi bytt tåg, bytt från flyg till
buss osv. Denna gång åkte vi dit för att stanna, åtminstone i några dagar.
Vad består då hjärnans minnesbilder av? Ishtar-porten i Pergamon-muséet,
DDR-muséet, min favoritmaträtt Leberkäse, som här hette något annat, en
teaterföreställning ”Den lilla prinsen”, Trabant-bilar och ett letande efter bestående skillnader mellan öst och väst.
Samtidigt har jag ibland svårt att koppla av, märker jag (fast utan att vilja erkänna det). Vi köpte en tidning och framsidan gav mig en foto-idé. Innan vi
lämnade Berlin hade jag bokat modell för fotograferingen. En annan modell
gjorde sig påmind genom att skriva om en idé med färger som hon nämnde
när vi träffades i höst i studion tillhörande Uppsala fotografiska sällskap.
I ett av stadens många muséer besökte jag en utställning om RAF. Det var
därför jag sökte mig till just den byggnaden, men det var något annat som
fångade mig mer. Här hade en fotograf en utställning om krigs-ödén. Ett
porträtt i svartvitt av stort format monterat på en pelare. I rummet fanns kanske 50 porträtt, eller fler. Varje porträtt bar spår av det som en text på pelarens
andra sida avslöjade. Spår av tortyr, av lidanden så svåra att tre fotografier
räckte för mig. Nej, det var snarare texterna som jag hoppade över, bilderna
fortsatte att tala sitt språk. Detta var varken sminkat eller konstlat, det var rent
ut sagt vidrig sanning. Efter en stund satte jag mig ner och såg ut över den
oregelbundet formade salen. Varje pelare ett mänskligt öde. Varje porträtt en
representant för allt som är fel. Allt som är värt att bevara, för minnesbilder
suddas ut, foton kan sparas.
/Björn

MEDLEMSAVGIFTEN 2015 PG: 66 99 43 - 3
220 kr för fullbetalande, 60 kr för studerande och familjemedlem.
Använd inbetalningskortet eller på nätet (om du bara får e-Reflexen).
Tacksam för snabb betalning!! /kassör’n
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Kulturens dag.

Björn W, Jan-Olof H. P.-H. Laurin hänger bilder.

FOTO: Ulf K. och Herman C.

ulturdagen den 7 februari ägde rum i ”Verkstäderna” i år, med ungefär
samma upplägg som tidigare år. Vi var ett bra gäng från SKK och Mazarin
(8 st), som körde grejor och bilder från klubblokalen till vår monter.

K

Vi fick plats mitt i ”smeten”, så våra bilder och bildspelet ”Söderhamn 2014”
fick många att stanna upp och titta. I studion intill kunde vi erbjuda porträttfotografering med Björn W, som fick ta hand om en handfull ”kunder”.
Vi var lite dåliga på att värva nya medlemmar, men vad Söderhamns Kameraklubb och Galleri MAZARIN har att erbjuda gick förhoppningsvis inte spårlöst
förbi! Flera klubbmedlemmar tittade också in under dagen…
Låt oss fortsätta hjälpas åt att göra propaganda för vår gemensamma hobby,
som ger så många möjligheter till upplevelser och gemenskap! /Sture

Bilder intresserar. Bakom
Per-Håkan nederst gick
bildspelet för fullt.
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FOTO: Herman C. och Sture C.
3

Januarimötet.
tt välbesökt möte, 18 st var vi. Ett av kvällens roliga inslag var när vi lottade ut ett nytt Uppdrag. Mattias Gustafsson lade snabbt ner en namnlapp
i burken för fotografer, men ville ta tillbaks den när Uppdraget ropades ut. Vi
skakade namnburken noga. Ändå ville det sig inte bättre än att Mattias nu har
uppdraget ”Barr”. En spännande utmaning som vi ser fram emot att få ta del
av.

E

Månadens bild på
fritt tema. Vi har allt
oftare börjat diskutera de inlämnade
bilderna. Så också
denna gång när
varje fotograf fick
några ord.
Att rösta fram de
bästa var svårt,
men en tillräckligt
enig skara gav ett
övertygande resultat. Två bilder på
delad fjärde plats.
De som hamnade
på ”prispallen” redovisas på Reflexens
framsida, samt här på denna sida.

2:a plats: Annica JohanssonHanssons ”Bron”. Ett vackert byggnadsverk återgivet i en vädersituation
som gör det ännu vackrare...

3:e plats: Herman Claessons bild ger
ett uttryck för en oändlig frihetskänsla...

Tre medlemmar lämnade bilder
till totalt 7 klasser i RIFO 2015.
Vi hoppas på det bästa för fotograferna!
Resultatet brukar tillkännages
någon månad före RIFO, som
sedan blir i Malmö i maj.
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Bildkvällen..
På senaste bildkvällen i
februari ägnade vi oss åt
prylar. För att fotografera
behöver man som alla
vet, någon form av utrustning för att "skriva
med ljuset". Man kanske
också behöver något annat tillbehör eller hjälpmedel, som ett stativ eller
extra belysning. Eller en
projektor för att kunna
titta på bilderna på ett
trevligt sätt, tillsammans
med andra. Vi var åtta
Som synes ägnades bildkvällen åt prylar, här i händerna på
medlemmar som anslöt, Lars, Håkan, Torne, Herman, Ulf, Mattias, Anders o Sture.
samt Jan-Olof som tittade förbi med fika till oss. Tack! Vi tittade på varandras gamla kameror, hemmabyggen, nya kameror, dyra kameror med massor av finesser, tillbehör
från 1800-talet (press för att ge kopior en högblank
yta) som klubben har i sin ägo, utrustning för ljussättning mm. Kvällen var supertrevlig och gick snabbt och jag tror att
var och en snappade upp något
fototekniskt som kan vara till hjälp
vid det fortsatta bildskapandet.
Som sagt finns det dyra avancerade kameror, men för att ta bra
bilder så är det sällan utrustningen som är den största begränsI Priskurant från 1906 står
ningen, utan vi själva och vår fan- det om denna ”mackapär”
Klubbens veteran
som skänkts till klubben:
tasi. Så släpp fantasin fri och
Torne Rösth de”PICCOLA” Ny billig dubvåga experimentera.
monstrerade sin
egenhändigt tillverkade kamera för
bladfilm.

Vi ses! /Herman
/text & foto d:o/

belvalsmaskin för varm–
och kallsatinering.
Pris 35:—”

Vårstimmet 16 maj
Vi i styrelsen har funderat. Hur gör vi? Finns några av er medlemmar som har
en idé att genomföra. Det vore positivt för klubben om vi kunde synas under
den dagen! Hör av dig du som har idéer och som själv är intresserad.
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Storsjöbygdens fotoklubb har glädjen att inbjuda samtliga klubbar i Mellannorrländska Distriktet till 2015 års upplaga av Distriktets fotoutställning

DIFO 2015!
Redovisning kommer att ske Söndagen den 26:e April 2015, men kom gärna på lördag, vi tänker oss kanske en fotopromenad och någon gemensam måltid.

Regler och klasser:
Klass A: Monokrom bild påsikt
Klass C: Färgbild påsikt
Klass D: Digitala bilder
Varje medlem har rätt att genom sin klubb lämna in upp till 3 st. bilder i vardera klassen.
Motivområdet är fritt, och det är enbildsbedömning som gäller.
Inlämnade bilder får ej tidigare år ha varit antagna i någon av klasserna i Difo eller
Riksfotoutställningen RIFO.
Påsiktsbilderna max-mått 30x42cm, eventuell passepartout inräknad.
OBS! Här skall även en digital fil av varje påsiktsbild medskickas.
Digitala bilder skall ha längsta sida 2000 pixlar och max 1500 kB. Bildfilen sparas i högsta JPG-kvalitet. (Samma som i RIFO).
Skriv inga namn eller signaturer på bilderna!
Tävlingsledningen i varje klubb ansvarar för att deltagande bilder blir korrekt märkta samt
bifogar lista på deltagande fotografer.
Av inlämnade bilder kommer en jury att välja ut trettio bilder i varje klass för visning och
kommentarer. Bildsalongerna kommer sedan att finnas för visning i andra sammanhang.
Utmärkelser: Den eller de som får samtliga tre bilder antagna i samma klass belönas med
distriktets plakett och diplom. De som får enstaka bilder antagna får distriktets diplom.
Om du inte vill få dina antagna bilder publicerade på MND:s hemsida skall du meddela
detta till Urban Rundholm, urban.rundholm@bredband.net
eller ringa Urban 060-126564 / 0705551118 senast den 27:e April.
Senaste inlämningsdag till DIFO 2015 är den 28:e februari 2015
(Poststämpelns datum)

ren !

gsleda
rimötet till Tävlin
ua
br
fe
på
en
ig
pl
Inlämning läm

Utflykt den 30/5
Under årsmötet väcktes idén om att låta Klubbmästerskapets jury, fotograf Ida
Frid, ta hand om oss under den kommande vårutflykten. Lördagen den 30/5 räknar
vi med ett besök i Ringa, Norrala. Boka in dagen redan nu. Mer information om
innehållet kommer när det närmar sig.
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Kalendern våren 2015:
Feb
26 Månadsmöte Stig Sandin, Gävle visar bilder. Mån. bild proj. Tema ”Tretal”
Inlämning till DIFO. Arr. Storsjöbygdens Fk.
Mars
9 Styrelsemöte
12 Bildkväll
26 Månadsmöte mån. bild påsikt. Svartvitt tema ”Frilagd”. Inlämning till Kollektionstävlingen.
30 Styrelsemöte
April
9 Bildkväll
23 Månadsmöte mån. bild proj. Fritt tema. Resultat kollektionstävlingen
26 DIFO i Östersund, arr. Stosjöbygdens Fk.
Maj
7 Styrelsemöte och Bildkväll
Månadsmöten och bildkvällar börjar
vi klockan 19:00

15-17 RIFO i Malmö
30 Utflykt - Norralabygden

Styrelsemöten kl 18.30

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
Christer Grehn
Herman Claesson
Barbro Geijer
Camilla Bergström
Leif Håkansson
Mattias Gustafsson

070-581 12 71
070-270 51 72
0270-152 47
0270-14191
073-084 47 70
072-3509157
070-366 54 28

b.wiksten@telia.com
christer.grehn@glocalnet.net
herman.claesson@gmail.com
barbro.maria@soderhamn.com
lamilla_bergstrom@hotmail.com
h@kanson.se
mattia@xept.se

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning
Medlemsavgift:

Styrelsen, samt Kenneth Andersson
Sture Claesson, 0270-41613
Kjell Hansson, Britt-Inger Flodin Revisorsuppleant Mats Holm
Håkan Einarsson (sammankallande), Tommy Eriksson
220 kr för fullbetalande medlem och 60 kr för studerande och
familjemedlem
Klubbens postadress: Söderhamns Kameraklubb, c/o Grehn,
Hägnavägen 19, 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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annons

Avsändare: SKK, c/o Grehn, Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA

Gynna våra annonsörer - handla i Söderhamn

8

