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1á placering i Månadens bild. Tema ”Frilagd”. Svartvit.
GRATTIS! fotograf Mattias Gustafsson

INBJUDAN TILL MÅNADSMÖTE
Torsdag 23 april kl. 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11

PROGRAM:
Klubbens kollektionstävling. Juryredovisningar!
Månadens bild:
max 2 bilder, fritt tema. Startavgift 20:-/fotograf
skickas senast den 17 april digitalt till
bilder@soderhamnskameraklubb.se
Samtal om en bild och hur den redigerats.
FIKA och FOTOSNACK

VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet
Post kommer det ju mest varje dag, men ibland är
innehållet något alldeles extra. För kanske tre år
sedan såg jag en annons. En flicka undrade om
någon ville fotografera henne. Hon bodde i Mora så
det kändes lite onödigt långt bort. Fast när jag såg
henne på bild kunde jag inte låta bli att skriva. Jag
tänkte att om jag vill fotografera henne så måste jag
skynda mig, för henne kommer snart många att vilja
träffa. Jag svarade samma dag och inom ett par
veckor kom hon tillsammans med sin mamma till
Söderhamn. Vi hade en riktigt givande dag och var
Självporträtt
alla nöjda och glada. Vi har sedan behållit kontakten. Någon gång har hon ställt en fotofråga till mig,
någon gång har jag vänt mig till henne.
Jag hade ”för en gångs skull” rätt. Plötsligt ville alla fotografera henne. Jag
menar att hon vinner på naturlighet i kombination med skönhet.
”Vinner”, frågan var naturligtvis ”hur långt”. Hon var nämligen ”riktigt bra”.
Så en dag, nu i vinter, kom ett brev på posten. Det kom från England, var
tjockt och mjukt. I brevet låg en tröja. Josefine hade vunnit en tävling i Kalifornien som ”Världens mest fotogena flicka”. På tröjan står de fascinerande orden:
”I was the first one to have a photosession with Miss Photogenic!”
Det är liksom svårt att inte berätta detta… Idag tog jag på mig tröjan för första
och kanske enda gången. Jag ska nog spara den bland tävlingsdiplomen.
Vi närmar oss terminens slut. I helgen bedömer ”Fotoclub Gmunden” våra
digitala kollektionsbilder. Du, liksom jag, förbereder kanske terminens sista
bidrag till Månadens bild. Sedan väntar Vårutflykt och sommarens egna och
gemensamma fototurer. Jag har investerat i ett 500 mm tele och tänkte försöka ge mitt närområde någon morgontimme framöver. Det känns viktigt att
jaga utmaningar. Några värda att visa för andra, de flesta säkert mest för min
egen utvecklings skull.
Jag hoppas att vi ses på kommande aktiviteter. Sköt om dig! Björn

DU HAR VÄL BETALAT ÅRSAVGIFTEN
MEDLEMSKORTET LIGGER OCH VÄNTAR
/kassören
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Bildkvällen med filmvisning
I torsdags möttes elva medlemmar i Hemsida direkts fina filmsal. Mattias
Gustafsson bjöd än en gång in oss till sin arbetsplats.
Vi såg en mycket instruktiv video om hur man kan överföra diabilder och
negativremsornas bildrutor till digitala fotografier. Några av oss har samtalat
vidare efter kvällen och märker ett uppvaknat intresse.
Själv tänker jag på alla pärmar med
negativremsor från det att barnen var små,
resor och annat. De ligger i en mörk låda
någonstans i bostaden. Dia har jag tyvärr
aldrig sysslat med, men alla negativ finns
ju kvar.
Filmen visade oss lite olika metoder. Mot
slutet av filmen jämfördes de olika metodernas resultat och jag kände att den
kanske bästa lösningen nog är den
enklaste och billigaste för mig.
Systemkamera med makroobjektiv har jag sedan
tidigare. Ett bra stativ har jag också.
Vad jag saknar är ett ljusbord och en hållare för
negativremsorna.
Igår kväll köpte jag in detta för totalt 750:Nu ser fram emot att få se resultatet.

Några påminnelser:
Hemsidan. Besök vår hemsida. Titta gärna på ” Bilder” , ” Medlemsbilder” .
Tänk ett så fantastiskt sätt att kostnadsfritt få visa upp några av dina bästa bilder.
Hör av dig så får du del av utrymmet.
”Söderhamn 2015”. Tänk på att bevaka intressanta händelser och ta bilder.
Exempelvis: Sista april. Första maj. Schools Out. Berget. Återvändardagarna.
Pride-festivalen (hör av dig om du vill ingå i den grupp som fotograferar ”priden”).
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Månadsmötet den 26 mars var välbesökt och trevligt.
Temat för Månadens bild var ”Frilagd” och svartvita bilder, påsikt. Ibland kan
jag känna att ett tema är för svårt. Så kändes det denna gång. Samtidigt sporrar ju det svåra och vi var nog många som med nyfikenhet tog del av varandras lösningar.
En av de inlämnade bilderna var inte helt svartvit. Hur skulle det tas emot av
den kritiska skaran fotografer? Till saken
hör att Mattias fick sina tävlingsbilder från
laboratoriet i allra sista stund. Det var tur
för han kom både 1á och 2á.
Ett stort grattis Mattias!
På 3é plats kom Christer Grehn med en
vacker naturbild. Is frilagd från
vattnet. Grattis!
Tre fina bilder som löst uppgiften på ett
”vinnande sätt”.

Mötets sista 40 minuter såg vi en naturfilm
filmad i producentens trädgård. Vi samtalade något om att det alltid finns motiv i vår
direkta närhet.
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2á plats Fotograf Mattias Gustafsson

Under månadsmötet ägnade vi även tid åt några av de till klubbens kollektionstävling inlämnade bilderna. Samtalet om bilder, och här hur de samverkar
är alltid spännande.
Här diskuterar vi Sture Claessons kollektion ”Fyrverkeri”, en kollektion bestående av fyra bilder.
Hur det gått för denna och övriga kollektioner får vi veta på Månadsmötet den
23 april.
(Foton från Månadsmötet Herman Claesson)

3é plats Fotograf Christer Grehn
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Resultat i DIFO
Följande fotografer har valts ut av juryn. DIFO går av stapeln i Östersund, den 26
april.
Monokrom påsikt
Annika Johansson-Hansson, Björn Wiksten, Herman Claesson.
En bild vardera.
Färg påsikt
Barbro Geijer, Björn Wiksten, Hans Ivarsson, Herman Claesson, Sture Claesson.
En bild vardera.
Digitala bilder
Berbro Geijer (2 bilder), Björn Wiksten (3 bilder), Hans Ivarsson (1 bild).
Resultat i RIFO. Björn Wiksten fick 1 bild uttagen för visning i klassen enstaka
digitalbild och en kollektion påsikt ”på prispallen”.
Placering meddelas på RIFO i Malmö.

Fotograf Herman Claesson. ”Kritiska blickar på månadsmötet”

Terminen närmar sig sitt slut och vi har endast ett Månadsmöte kvar
innan sommaren. Leif Håkanssons förslag om att en medlem får de digitala
bilderna i förväg för en bedömning har slagit mycket väl ut. Detta inslag är vi
tacksamma över!
Nästa Månadsmöte är det Annika Johansson-Hansson som har uppgiften.
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Kalendern våren 2015:
Mars
26 Månadsmöte mån. bild påsikt. Svartvitt tema ” Frilagd” . Inlämning till Kollektionstävlingen.
30 Styrelsemöte
April
9 Bildkväll Filmvisning Moderskeppet. Lokal ” Hemsida direkt” .
23 Månadsmöte mån. bild proj. Fritt tema. Resultat kollektionstävlingen
26 DIFO i Östersund, arr. Stosjöbygdens Fk.
Maj
7 Styrelsemöte och Bildkväll. Stig Sandin lär oss mer om passepartout
15-17 RIFO i Malmö

Månadsmöten och bildkvällar börjar
vi klockan 19:00

30 Utflykt - Norralabygden

Styrelsemöten kl 18.30

Söderhamns Kameraklubbs klubbnålar och tygmärken

till salu!
Pris:

Klubbnål 50 kr
Tygmärke 30 kr
Det är bara att prata med kassör´n

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning
Medlemsavgift:

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

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

ADRESS:
Kyrkogatan 16
Söderhamn

Övriga tider ring:

1 tr. ned
(hiss finns)

0270-124 70

V ällagad L unchbuffé
med salladsbuffé, smör, bröd, kaffe kaka

80:-

Fredagar bjuder vi på något gott till kaffet!

Kylda matlådor 60:körs ut ti.-fr. senast kl.11.00
till arbetsplatsen (kontant/kort)
Ring månd. och beställ veckans
leverans, (min. 5 st/arbetspl./dag)

Frysta matlådor 40:-

Lunchlåda med sallad 60:Även bakad potatis
pajer
sallad
vegetariskt
smörgåsar

För större sällskap kan vi erbjuda eget rum (förbokas).

H järtligt V älkommen!
till en lugn och trivsam lunch på Resaturang Björnen

önskar Anders och Anneli
Gynna våra annonsörer - handla i Söderhamn
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Avsändare: SKK, c/o Grehn, Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA

ÖPPET:
mån-fre
10.30-14.00

