Klubbaktuellt 8/04
Klubbmöte tisdagen den 5 oktober 2004
Skarpnäcks Kulturhus, B-salen, Skarpnäcks Allé 25, T-banestation Skarpnäck. Vi börjar
mötet kl.19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22-tiden. Välkomna!

Program:
•
•
•
•

Redovisning av KM etapp 3: Kollektioner
Juryman Peter Wiklund pratar om hålkameror
Inlämning SVEFO-tävlingen
Digitalkvarten

Jurymannen
Peter Wiklund, chefredaktör för Allt om Digitalfoto, kommer att prata om hålkameror och visa bilder tagna med
hålkameror.

Klubbmästerskapet 2005
Motton för etapp 1 i klubbmästerskapet för 2005 är bestämda. Så det är bara att börja fotografer på dem så vi får
många intressanta bidrag:
Digitalt: Fart
Påsikt: Tävling
Dia: Godingar

SVEFO-tävlingen
På detta möte är det också inlämning till SVEFO-tävlingen som arrangeras av Norrtälje FK. Tävlingsreglerna är
bifogade och det är deltagaravgift. För att deltaga är kostnaden per deltagare, 50 kr för en klass, 75 kr för två
klasser och 100 kr för tre eller flera klasser. Betalas in vid inlämning. Redovisningen sker den 28 november i
Folkets hus i Norrtälje. Eventuella frågor om tävlingen och inlämningen ställs till Martin Wasielewski.

UngNy-gruppen
UngNy-gruppen kommer att ha höststart på Cafe Hurtig, Drottninggatan 90, den 28/9 klockan 18.30. Vi tittar på
bilder och kameror och planerar höstens aktiviteter.

Xposeptember
Den 10 september börjar Stockholms Fotofestival som håller på fram till den 10 oktober. Det är ett mycket
omfattande program med många utställningar och dagliga seminarier. Festivalen har Kulturhuset som centrum.
Mer information kan hittas på webben: http://www.xposeptember.se/

Höstutflykt
Söndagen den 17 oktober anordnar vi en höstutflykt till Trosa. Vi går runt och fotograferar i höstfärgerna och tar
sedan tid att fika på något Café. Det blir samåkning med bilar och vi räknar med att starta kl. 10.00 från
Liljeholmen. Mer information när man anmält sig. Anmälan sker till Magnus Westerlund,
info@enskedefotoklubb.nu, 08-751 33 45, 070-779 24 74.

Studiebesök
Torsdagen den 4 november 18.00-20.30 kommer det att bli studiebesök i Mårten Levins studio. Martin Levin
jobbar med reklam och modefotografering och har tidigare varit jury i KM. Max 15 personer kan deltaga, och
deltagaravgiften kommer bli 50 kr. Anmälan sker till Martin Wasielewski, w.a.s.s.e@bredband.net, 08-645 48 68,
073-386 73 97. Adressen till studio är Sicklakanalgata 62.
Ordf. Magnus Fröderberg (38 17 85
e-mail: magnus.froderberg@swipnet.se
Sekr. Magnus Westerlund (751 33 45
e-mail: mwesterlund@bredband.net

Tävl.ledare
Web-master Peter Bruselid
e-mail: pbruselid@chello.se

Kassör Martin Wasielewski ( 645 48 68
email: w.a.s.s.e@bredband.net
Postgiro 91 74 61-6
http://www.enskedefotoklubb.nu
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Tre kvällar med Photoshop
Under hösten ordnar Enskedefotoklubb en kortare grundkurs i Photoshop. Den riktar sig till dem som vill
börja med digital bildbehandling. Vi kommer att gå igenom hur Photoshop är uppbyggt och hur man
arbetar med olika verktyg mm för att justera en färg- eller svartvit bild fram tillutskrift. Om tiden medger
kommer vi också att prata om hur man arbetar med lager och om andra av Photoshops många
hjälpmedel.
Kursen kommer att hållas onsdagarna den 20 och 27 oktober och 10 november i Skarpnäcks-kulturhus,
B-salen, kl 19 till ca 21.30. Kursen leds av Anders Cassel och kostnaden är 100 kr per deltagare och
betalas in på Enskedefotoklubbs postgiro nr 91 74 61-6. Fika + bulle kommer att finnas för 15 kr.
Anmälan skall göras till Robert Tibom och är bindande. En förutsättning är att vi får minst 8 deltagare.
Robert Tibom 08- 37 70 33, 0708-87 41 55, 08-602 53 56, robert.tibom@chello.se.

Kommande Klubbmöten:
November: Slussen Special, de som var med på träffen kommer behöva ta med bilder för att
denna punkt skall kunna hållas.

Kalendarium: (se även vår hemsida för aktuell information)
10 sep
28 sep
5 okt
17 okt
2 nov
4 nov
28 nov
7 dec

Xposeptember börjar.
UngNy träff
Klubbmöte, Redovisning KM etapp 3.
Höstutflykt
Klubbmöte, Inlämning KM etapp 4, fritt motto
Studiebesök
SVEFO årsmöte och utställning
Klubbmöte, Redovisning, korande av klubbmästare

Rabatter:
Enskede Fotoklubbs medlemmar har rabatter på Holly Foto, Diabolaget, samt OdenLab.

Bortskänkes:
40 x 50 cm torktrumma för fiberpapper. Bastiaan Hakkert Tel 716 64 51, 0709 38 43 20

Regler för SVEFO-utställningen
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Utställningen omfattar följande grupper: A Svartvit kollektion, 2-5 bilder. B Färgdia kollektion, 2-5 bilder. D
Färgbild kollektion, 2-5 bilder. E Svartvit enstaka bild. F Färgdia enstaka bild. G Färgbild enstaka bild.
Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna och får ej blivit prisbelönta vid
tidigareutställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO. Varje fotograf rekommenderas att inte använda samma
eller snarlik bild i mer än en grupp.
I varje grupp får endast 1 (ett) bidrag inlämnas per deltagare.
Påsiktsbilder, grupp A, D, E och G monteras på kartong. Längsta sida inklusive kartong/passepartout får inte
vara längre än 40 cm och inte kortare än 20 cm. Bilder i de svartvita grupperna får vara tonade i en annan
färg.
Diabilder, grupp B och F ska vara monterade mellan glas i en ram med format 5X5 cm. Eventuell
avmaskning skall göras mellan glasen.
Alla bilder märkes med fotografens namn, fotoklubb, bildtitel och vilken utställningsgrupp bilden deltar i.
Ange gruppens bokstav. Kollektionsbilder ska även numreras. Påsiktsbilder märkes på baksidan i övre vänstra
hörnet. Diabilder ska, när den betraktas rättvänd, ha en färgad punkt i nedre vänstra hörnet.
Bilder som inte följer dessa regler kommer inte att deltaga i bedömningen.
Uttagna bilder kan komma att ställas ut under viss tid i anslutning till redovisningen om arrangören har
möjlighet att ordna detta.
Insändande av bilder innebär att ovanstående regler accepteras.
Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o Magnus Westerlund, Kaskögatan 24, NB, 164 76 Kista
alternativt via e-post: info@enskedefotoklubb.nu

