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Kalle Nordgren kammade hem Månadens bild, monokrom, temat ”Budskap”.
GRATTIS!

INBJUDAN TILL DECEMBERMÖTET
Torsdag 5 december - Bergviks Industrimuseum
Kl: 18.00—21.00
Klubbmästerskapet Jury: Tuija Andersson
Vem blir ”Årets Fotograf 2019”
JULGRÖT med tillbehör (40 kr inklusive 2 lotter)
Lotteri

(Ta med något till lotteriet om du har)

Medlemslotteriet

mer info nästa sida >>>

VÄLKOMNA!

Decembermötet
Obs! Tillfälligt lokalbyte, se det röda märket på flygfotot. En fin
lokal för bildvisning och servering.
Kostnad 40 kr för julgröt mm + 2 lotter ingår. Sedan säljer vi slut
på resterande lotter.
Medlemslotteriet. Utlottning av en skänkt bild på medlemsnumret.
SKK:s ”Årets Fotograf”, som beror på resultat i Månadens bild
2019, koras.
Klubbmästerskapet, resultat och prisutdelning
Jurypresentation:
Klubbmästerskapet bedöms i år av Tuija Andersson, som till
vardags jobbar som Controller på USNR men har ett stort
intresse för foto. Fotointresset började redan i 12-årsåldern
och i ungdomen hade hon ett fotolabb hemma. Under en
period hade Tuija målet inställt på att utbilda sig till porträttfotograf men tillfälligheter gjorde att det blev ekonomi
istället. Fotograferandet lades på hyllan för att väckas till
liv igen 2013 då en systemkamera köptes in. Tuija är självlärd inom fotografi men har läst mycket om fotografi på
nätet och i böcker.
Under kvällen kommer Tuija att berätta om sina fotoresor
till USA, Island och Patagonien och visa bilder tagna på
dessa resor.

Hur kommer Reflexen att se ut i framtiden?

Som jag sa på senaste mötet kommer
jag efter årsmötet att lämna ifrån mig ”Reflexen-knåpandet” till någon annan…

?
Är säker på att det finns flera av er, som kan och lust att fortsätta att komponera
läckra nummer av vårt medlemsblad. Hör av dig till mig eller styrelsen! /Sture
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Bildkvällen 21 november
Den blev både intressant och underhållande. En ny medlem Margareta Örn-Liljedahl
hälsades också välkommen! (Camillas program utgick pga sjukdom, men vi hoppas få se det under 2020).

E

n jurygrupp i SKK har bedömt bildspelsklassen i ”Siljans-Cupen”. Åtta bildspel
deltog, med varierande innehåll, bildväxlingar
och ljud.
Bildspel har återupptagits inom RIFO efter att
ha legat nere sedan 1980-talet. På RSF:s hemsida kan du läsa mer:
https://www.svenskfotografi.org/
dokument/Riksfotoutstallningen%
202020%20inbjudan.pdf
Nu tittade vi på resultatet och vad vår ju-

rygrupp kom fram till.
Fyra minuter är max-tid för ett bildspel. Men
det kan ändå kännas långt om inga överraskningar presenteras eller så skulle man vilja se
mer…
I Siljans-Cupen ingick 8 bildspel: snygga cruising-bilar, linhantering (intressant), men priset tog en gripande poetisk människoskildring.
Det är inte utan att man får lust att göra bildspel tyckte vi...

På vårt senaste månadsmöte informerade
Galleri MAZARIN:s ordförande Helena Hägg om
verksamheten på Cfl. Som ni nog vet, pågår där
utställningsverksamheten för fullt.
Förra utställningen ”Rock 2.0” av Maria G Nilsson var
magnifik, nu pågår en väsensskild bildkavalkad, ”Franska kort”, av Göran Wangeklev.
Missa inte den!
Helena Hägg: ”VÄLKOMMEN ATT VARA MED I MAZARINS ARBETSGRUPP OCH HJÄLPA

TILL ATT BIBEHÅLLA ETT UNIKT FOTOGALLERI I SÖDERHAMN!”
Anmäl ditt intresse till Helena Hägg 070-9421887 eller info@gallerimazarin.se

Riksförbundets ÅRSBOK
Där alla Sveriges fotoklubbar får medverka, är nu klar,
lika gammal som Triangelknäppen. I år med 106 bilder
varav 10 från Mellannorrländska distriktet och varav en
av Anita Östlund Söderhamns Kameraklubb.
GRATTIS ANITA till ytterligare en fotoframgång!
Priset kommer att ligga runt 100-lappen - tillhandahålls av vår kassör Christer
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Månadsmötet 7:e november

F

örsta programpunkten kom
från Henrik Bratt.
Han hade valt ut tio
bilder som grund för
en bildanalys. Hur
kan man redigera en
FOTO: Kalle Nordgren
bild för att få ut det
bästa och mesta möjliga beträffande innehåll och komposition? En bild där fåglarna sitter på
telefontrådarna ger möjlighet till många olika beskärningsmöjligheter. Det blev en nyttig utmaning!
Sedan vände vi oss mot månadens bilder som i dag var svart-vita och hade temat ”budskap”.
Omröstning bestämde som vanligt
rangordningen hur vi
tyckte. Hur fotograferna tänkt fick vi
också reda på.
Och så här blev resultatet: 1. Kalle Nordgren, bilden på framsidan.
2. Sture Claesson, nedan
3. Kalle Nordgren, ”

FOTO: Sture Claesson

Tvåa kom Sture med ett något svårtolkat (men kul) budskap från Loppis på Stenbacken, och Kalle kom
trea med detta vardagliga budskap, kan vara vilken stad som helst.
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Som mötets tredje inslag tittade vi på de bilder som vi gjorde förra bildkvällen. ”Kreativt bild-

skapande i befintligt rum”. Det blev
både stilleben och
annat. Bl. a. detta
hittade vi (Camilla,
Stina, Maj, Sture, Christer, Henrik o. Kalle) i
vår klubblokal. /S.C.

Världsfotograf i Bergvik

S

öndag den 17 november fick en talrik
publik vara med om en imponerande bildkavalkad. Det var Marmagrabben, tidigare
- ”Jorden klaFOMA-medlemmen och nu världsfotografen
rar sig alltid
Hans Strand som än en gång återvänt och här men det är vi
föreläste i Bergviks industrimuseum.
- ”Att skapa en bild börjar med att sätta
fyra smarta personliga hörn”, tipsade
Hans.

En av Hans Strands klassiska bilder, som han bland
annat berättade om. Blixtnedslag i Monument Valley,
Arizona USA, 1999.

Nästa budskap var att visa den negativa
inverkan på jorden som vi människor har. Bilderna vackra men framtiden dyster,

människor som tar kål på oss själva”.
Hans kommer tillbaka nästa år.
/Sture C

Många hade kommit för att lyssna till Marmasonen Hans Strand.

FOTO: Anita Östlund
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Jury Ulrika Berggren
Höglund gör sig klar för
start sedan Bollnäs’
Sven ”Lajan” Westergren hälsat välkommen.

T

riangelknäppen 2019 arrangerades av
Bollnäs Fk och var förlagt till Mo Bygdegård.
Jury var fotograf Ulrika Berggren Höglund,
från Hudiksvall, men har sympati för många
delar av Hälsingland, berättade hon.
Först digitala klassen. SKK fick vänta ända till
bild 6 innan det var vår tur. Men det blir ju
värdefullare ju närmare bild 1 vi kommer, så
när vi hamnade på plats 5, 3 och 1 så tog vi
täten redan här. Det var Robert Agius som
tog 10-poängaren med titeln ”Ellinor”, ett
porträtt på en tjej med penna i munnen.

Trenden höll
i sig även i
monokroma
klassen. Där
var det Leif
Håkansson
som tog 10poängaren
med bilden
”Folke”, ett
uttrycksfullt
porträtt av
sin far.
Sist kom färgklassen, där vi fick med sex av
tio bilder, från nr 2 till nr 9. Och så var utgången klar.
Poängplockare i SKK blev Robert Agius, Leif
Håkansson, Anita Östlund, Henrik Bratt och
Kalle Nordgren med varsina 2 bilder och 1
bild var fick Christer Grehn och Lars Pudas.
Det gav 76 poäng till SKK. Bfk kunde räkna in
58 poäng och A-E Fk 31 poäng.
Detta blev SKK:s 16:e inteckning sedan 1976.
ästa programinslag var juryn Ulrikas
bilder och berättelse om sin fotografiska bana. Som mäklarfotograf är hon intresserad av vanliga hus och modern inredning,
men även av hälsingegårdar och dess miljöer.
Blommor och Islandsbilder gillar hon också.
Komposition, linjespel, Gyllene snittet har
stor betydelse i bilden. Det fick vi se många
fina exempel på.
Text o. foto /Sture Claesson

N
Martin Brorstad har haft många uppdrag i SKK. Nu
fick han äran att ta emot LEICA-statyetten. ”Tänk
att vi startade detta 1976 och håller på än…”
6

Kalendarium våren 2020 (mer kommer)
jan 30

Medlemsmöte med årsmötesförhandlingar

Feb 13
27
Mar 12
26
Apr 16
23

Bildkväll ”Bildkomposition”
Medlemsmöte
Bildkväll ”Bildkomposition”
Medlemsmöte
Bildkväll
Medlemsmöte och Kollektionstävling

Maj/jun

Vårutflykt (förhoppningsvis)

sammanställd av Sture Claesson

(Obs! Helgdagar i april stökar till ”ordinarie” datum)

SÖDERHAMNS KAMERAKLUBB
&
Tillhandahålles av kassör Christer

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Camilla Bergström
Mattias Sundberg
Kalle Nordgren
Christer Grehn
Maj Nordgren
Lars Pudas

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning
Medlemsavgift
Klubbens postadress
Klubbens lokal
Klubbens plusgiro
Swish
E-postadress
Hemsida

073-084 47 70
070-621 14 12
070-270 51 72
070-262 15 15
070-352 23 23

lamilla_bergstrom@hotmail.com
mattias@sundberg.it
kalle.nordgren@smamineral.com
christer.grehn@telia.com
maj.nordgren@telia.com
larpud@gmail.com

Styrelsen,
Sture Claesson 0270-416 13
sture.h.claesson@gmail.com
Martin Brorstad, Björn Wiksten Revisorssuppleant Herman Claesson
Vakant
220 kr för fullbetalande och 60 kr för studerande och familjemedlem
Söderhamns Kameraklubb, c/o Grehn,
Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA
Bilda, Kungsgatan 12, Söderhamn
66 99 43 - 3
123 514 7566 (lägg på 2:- per betalning)
info@soderhamnskameraklubb.se
www.soderhamnskameraklubb.se
Facebook / Instagram #soderhamnskameraklubb
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PORTO

1 december Kl 11.00
Grängsbo Bygdegård
Fika finns från kl 10.30
Ca kl 11.00 redovisning av Digitala klassen
Därefter Färg påsikt och Svart-vitt påsikt
Prisutdelning
Jury:
Färg och svart-vitt påsikt. Pär Godin, Edsbyn. Tidigare bildlärare på Celsiusskolan i Edsbyn.
Digitala klassen, Skillingaryds fotoklubb.
Fika finns att köpa!

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

Inbjudan till

