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Klubbaktuellt
Resebilaga om populära Port-aux-Finn

Hej alla glada Finnhamns-resenärer!
Dags för slutgiltig anmälan
Betalning av logi, frukostbuffe och middag lördag kväll gör du till PG 91 74 61-6 senast 2011-02-07.
Ange ditt namn i rutan för Meddelande till betalningsmottagaren.
Räkna ut totalsumman utifrån:


Logi per person och natt: 325 kr, dra av rabatt 50 kr om du är medlem i STF.



Frukost: 80 kr per person och gång.



Middag på lördag kväll: 60 kr (ta med eget vin/öl)

Exempel: 2 nätter för STF-medlem med frukost samt middag (2x325 -2x50 +2x80 +60)= 770 kr.
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På klubbens hemsida (Medlemssidor) ger du följande tilläggsinformation som rör din PG-betalning men
också ditt val av båtresa (ingår inte i PG-avgiften) :
1. Ditt namn och namn på eventuell medresenär
2. 1 eller 2 nätters logi
3. Ev. STF-medlemsskap
4. Önskar frukostbuffe
5. Önskar middag på lördag
6. Avisering till Waxholmsbolaget. Eftersom båtarna tilll Finnhamn har begränsad kapacitet och vi
blir en rätt så stor grupp, behöver vi avisera gruppens resa till Waxholmsbolaget. Ange vilket
alternativ du väljer för utresa och hemresa:


Ut: fredag 8.30 (Strömkajen) eller 16.15 (Strömkajen) eller lördag 8.30 (Strömkajen)



Hem: söndag 10.50 eller 15.40

Återbetalning vid avbokning av logi
Om du skulle behöva avboka resan, så får du tillbaka pengarna för logi, om avbokning görs senast 1
vecka före vistelsen, dvs senast 11 mars. Därefter kan du få tillbaka pengarna, om STF lyckas hyra ut
din bädd till någon annan gäst.

Självhushåll
Gourmander tar med sig råvaror och kryddor till egna luncher och till fredag middag. Natur- och
fotoentusiaster tar med frystorkat, t.ex. från fjällresan 1999, eller köper enkla rätter (konserver, pasta,
mikropajer, läsk, godis etc) i receptionen.

Övrigt att hyra
För den spendersamme finns oanade shopping-möjligheter på vårt resmål, vad sägs om:


Hyra av lakan: 70 kr per set



Hyra av badhandduk: 30 kr/st



Sauna vid isvak: 50 kr/tim

Bra saker att ta med
Inneskor och ficklampa (på inrådan från STF).
Solglasögon och sololja för optimisten, samt ombyte av sockor för pessimisten.
Fotoutrustning, se sid 3.

Väl mött i Port-aux-Finn 18 mars 2011,
hälsar styrelsen genom Dick

Upplägg och program för utflykten hittar du på sid 3-6 ---------->
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Utflykt till Finnhamn 18-20 mars 2011
Vad vill vi uppnå med utflykten?





Avkoppling i fin natur och i ett trevligt sällskap.
Ökad gemenskap i klubben.
Få kunskap, erfarenheter och fotoinspiration genom att delta i olika aktiviteter med kameran.
Testa ett upplägg som modell för kommande utflykter.

Upplägg
Deltagarna i denna utflykt har olika erfarenhetsgrader inom fotografi, olika intresseområden och olika
förväntningar på utflykten. För att alla ska känna att upplägget och programmet känns intressant och
meningsfullt, så krävs det därför ett flexibelt upplägg där man kan välja ur ett smörgåsbord av aktiviteter. Men
alla aktiviteter går ut på ett aktivt arbete med kameran . Det viktigaste med denna utflykt är inte att du kommer
hem med fina bilder, utan att du kommer hem med nya kunskaper, erfarenheter och ökad fotoinspiration. Så låt
oss experimentera, ta ut svängarna och vara lekfulla. Vi har tillfälle på lördag kväll att visa och berätta om bilder vi
tagit, inte för att välja bästa bild utan för att lära av varandras erfarenheter. Flera av aktiviteterna utförs med
fördel i små grupper, tex för att vara modell för varandra. Förhoppningsvis kan vi ordna några praktiska miniworkshops inom olika områden, men det hänger på att några medlemmar ställer upp som handledare.

Förberedelser
Många idéer och förslag på fotoaktiviteter har jag hämtat från Göran Segeholms distanskurs "Visuell
kommunikation" och hans bok "Konsten att ta vinnande bilder". Titeln på Görans bok kan kännas litet fånig, men
boken är mycket pedagogisk och innehåller faktiskt en hel del nyttigt. Dessutom är den lättläst och relativt billig,
då den funnits i handeln i två år. Köp den och låt dig inspireras inför resan till Finnhamn!
Under rubriken Förslag på fotoövningar (fotopass 1-5) finns ett smörgåsbord av aktiviteter att välja från. Eller du
har kanske några andra att lägga till? Tänk igenom vad du vill träna på under utflykten!
Tänk också igenom vilken fotoutrustning du behöver ta med dig, kanske du kan samsas med någon annan
deltagare, så inte bördan blir så tung (extra batteri, laddare, stativ, blixt, ficklampa, reflexskärm etc.).
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Program
Programmet ska ses som ett tänkbart upplägg för dig och det ger dig hjälp att disponera tiden i Finnhamn,
speciellt om du väljer att jobba i en grupp. Du kan välja bland föreslagna aktiviteter som du är intresserad av
och/eller hitta på egna. Du kan naturligtvis delvis eller fullständigt strunta i programmet, dock vill vi se att du finns
med på båten ut och hem och att du deltar i den gemensamma träffen på lördag kväll.
Fredag:

08.30-13.45

Båtresa till Finnhamn
Incheckning

14.30-16.30

Fotopass 1: Vi "fotorekar" t.ex. för kvällsfotograferingen.
Middag

Lördag:

18.00-22.00

Fotopass 2: Skymning/kväll (fullmåne och stjärnklart är
beställt). I en gemensam fotoövning med många händer
målar vi dessutom ett motiv med blixtar och ficklampor.

08.30-10.00

Frukost

10.00-12.30

Fotopass 3
Lunch

Söndag:

14.00-17.00

Fotopass 4

17.00-19.00

Middag (förslagsvis lagar vi tillsammans den utsökta
Port-aux-Finn grytan).

19.00-22.00

Bildvisning, erfarenheter diskuteras i lilla matsalen.

08.30-10.00

Frukost och städning (utcheckning senast 11.00)

10.50-14.05/15.04

Båt- och bussresa till Slussen

10.00-13.00

Fotopass 5

eller:

Lunch
15.40-19.13/20.12/20.45

Båt- och bussresa till Slussen
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Förslag på fotoövningar (fotopass 1-5)
Några av dessa kan vi förhoppningsvis genomföra i form av praktiska mini-workshops.

 Vilka övningar är du intresserad att delta i?
 Förslag på annan övning?
 Vill du vara handledare för någon övning?
 Vi får återkomma till dessa frågor före utflykten för att planera de
handledda övningarna och dela in oss i grupper.
1. Naturen i olika ljus: Dagsljus, skymning och månsken.
2. Stjärnhimmel .
3. Måla föremål med ljus (ficklampa och/eller blixt) och rita figurer med små LED-lampor som rörs i en stor
gemensam övning. Se exempel: http://www.flickr.com/photos/benny4bs/3357358153/in/set72157601393485992/.
4. Porträtt utomhus. En mini-workshop med Sven-Erik Johansson som handledare.
5. Waxholmsbåten anländer till bryggan fredag 21.00, lördag 06.50, 13.40 och 14.05 och söndag 10.50 och 14.30.
6. Härma en stil/rörelse/epok eller en känd fotograf.
7. "Objet trouvé": använd upphittade föremål, gör god fotografisk form av "ingenting".
8. Testa olika fototekniker, t.ex.:


Separation mellan blickfång och andra partier i bilden genom kort skärpedjup, komposition, ljusvariation,
avvikande färg (eller bildbehandling).



Slow sync: kombination av blixt, lång slutartid och rörlig kamera.



Kreativt suddiga bilder.

9. Vad är ditt "modus operandi": mirrors/windows? Kan du växla modus operandi?
Fönster: fotografen utgår från innehållet och visar "verkligheten".
Spegel: fotografen utgår från sina personliga relationer och projektioner.

10. Ta samma motiv i två bilder med olika budskap: slutet/öppet.
Slutet budskap styr betraktaren, jfr en reklambild.
Öppet budskap ger utrymme för olika tolkningar.
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11. Ta bild med ett "Punctum".
Något i bilden, ofta bara en detalj, tar tag i dig, kanske irriterar dig, stannar kvar.

12. Pröva på diptyker och triptyker.
Två resp. tre bilder som läggs samman (i efterbearbetningen) och förstärker varandra, t.ex. ett porträtt och en miljöbild.

13. Tips och tricks att träna på (hämtade direkt från Göran Segeholms bok "Konsten att ta vinnande bilder").
Försök att förmedla några av följande känslor:


Glädje: blick uppåt, glada färger, runda former, diagonaler, lutande linjer, luft upptill i bild.



Nedstämdhet: bortvänt ansikte, blick nedåt, mjukt ljus, horisontella linjer, kamera nedåt, .



Dramatik: silhuetter, otydlighet/mörker, motljus, hårt ljus, krafttig vidvinkel, rörelse- och
skakningsoskärpa, låg ljuskälla, vassa former, diagonaler, luta kameran en aning, många riktningar, titta ut
ur bilden.



Lugn: omättade/lugna färger, mjukt ljus, telezoom, rörelse inåt bildytan, horisontella linjer, få detaljer,
tredjedelsregeln



Styrka: markerade skuggor, låg kamera, lodräta linjer.



Klarhet: ljus från många vinklar, den kliniska blixten, maximal skärpa, stativ och spegeluppfällning.



Mystik: enkel teknik (toy camera), skärpan på bakgrunden, rörelse- och skakningsoskärpa, diffusrad
avbildning, indirekt avbildning.



Värme och kyla: färgkontrast, "fel" vitbalans.



Närhet: fyll upp bildytan, vidvinkelobjektiv, stående format.



Distans: vidvinkelobjektiv, teleobjektiv, liggande format.



Spontanitet: spretigt kroppsspråk, dra in fler människor, fotografera från höften, rörelseoskärpa.



Kontroll: symmetri och ordning, räta linjer, kalla färger, symmetrisk placering.



Harmoni: tredjedelsregeln/gyllene snittet, rörelser inåt bilden, rak kamera, tydligt huvudblickfång.



Oro: detaljrikedom, många riktningar, svag lutning, nära beskärning.

14.
15.
16.
17.
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