Klubbaktuellt 8/2006

Klubbmöte tisdagen den 3 oktober 2006

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 06 etapp 3
Fika
Jurymannen visar bilder
Digitalkvart
Inlämning till SVEFO (info: www.svefo.eu)

Jury
Denna gången är det våran egna Göran Zebühr som bedömer klubbmästerskapsetappen.

Höstutflykt till Tyresta 15 oktober
Söndag den 15 oktober blir det höstutflykt, den här gången till Tyresta nationalpark. Men inte den ”vanliga” vägen
in i nationalparken, utan s.a.s. från andra hållet. Forsande bäckar utlovas, och man kan välja att gå till området där
den stora skogsbranden rasade för några år sedan. Vi samåker från Gullmarsplan klockan 1100.
Intresserade anmäler sig till utflyktsansvarig K-G Gramén (utflykt@enskedefotoklubb.nu) senast den 8:e oktober.
Tala om ifall du har bil så att vi kan planera antalet bilar med antalet deltagare.
Ta med picknick, det är ont om kaféer i skogen!

Fotomässan 2006, norra Europas största fotoevent
Rubriken känns igen, eller hur? Men sällan har den varit så träffande. Fotomässan 2006 är verkligen något extra för
dig som gillar foto, oavsett om du är proffs eller amatör. Kom till Nacka strand helgen 10-12 november och låt dig
inspireras av:
-Bilderna. 2400 kvadratmeter utställning. Många av Sveriges bästa fotografer medverkar.
-Prylarna. Montrar med det allra senaste - från de allra bästa. Fingra och testa marknadens hetaste utrustning. Har
du några frågor står tillverkarnas experter till din tjänst.
-Workshops, föreläsningar och seminarier. Lär av experterna och låt dig inspireras av våra toppfotografer.
Fotomässan 2006 - en manifestation för bilden!
När? 10-12 november.
Var? Factory, Nacka Strand, Stockholm.

Foto SM
Arrangörerna av Fotomässan 2006 arrangerar tillsammans med Expressen ett webbaserat Foto SM! Under perioden
15 augusti till 12 november kommer alla som vill delta i tävlingen att kunna ladda upp bilder via hemsidan för Foto
SM. Mer information om hur du laddar upp dina bilder hittar du på www.fotosm.se
Foto SM kommer att bedömas av en stor jurygrupp med bred sammansättning.
Vi vill gärna ha in fler bildbedömmare från klubben!
Vill du vara med skickar du en intresseanmälan till Jan Broman som är sammanhållande för Foto SM och
Fotomässan 2006. Då får du ett inloggningsnamn och lösenord som du behöver för att kunna börja rösta på bilder.
Uppge namn, fotoklubb och e-post-adress i ett mail till jan.broman@foto2006.se
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Enskede Fotoklubb på Fotomässan 2006
Klubben har blivit erbjuden att visa upp sig dels i form av en utställning, dels i en monter inom mässan.
Utställningen planerar vi att genomföra i första hand, men en monter känns också väldigt kul.
Därför vill vi ha in bilder från er medlemmar, som en ”jury” kommer att välja bland till utställningen.
Vi vill gärna visa vilken fin bredd vi har i klubben, så ALLA är välkomna att lämna in bilder.
Senaste datum för att lämna in bilder till utställningen är SÖNDAGEN DEN 15:e OKTOBER!!!
Ansvarig för bildinlämningen är Ann-Sofi Ohlson, 073-649 57 50
Vi har inget tema vid inlämingen, men kommer ev. att smalna av urvalet med hjälp av en röd tråd.
Så vi vill ha in dina bästa bilder, dia, påsigt eller digitalt spelar ingen roll.
Varje medlem får lämna in max 5 bidrag, dessa kan vara en kollektion eller helt fristående bilder.
Det viktiga är att du tycker det är en bra bild.
Måtten på bilderna är inte helt klart än, men troligen så kommer de ha proportionerna 3:4, så 18x24 cm upp till
30x40 är lämpligt för er som vill lämna in påsiktsorginal.
Digitala filer vill vi ha så bra som möjligt, en upplösning på 300 dpi och stolek runt 4724x3543 pixlar (30x40 cm)
är att föredra.
Bildtitlar och ev. bildtexter tar vi in senare, när vi vet lite mer detaljer om hur upplägg med tryck osv ser ut.
VIKTIGT!
Markera tydligt ditt namn och telefonnummer på baksidan av påsiktbilder eller i en textfil vid digitalt.
Lämnar du in dia märk kuvert eller liknande som bilderna lämnas i.
Vid frågor om utställningen kontakta Ann-Sofi Ohlson, 073-649 57 50, peggannso@hotmail.com

Kommande klubbmöten
7 november
* Inlämning KM 06 etapp 4
* Medlemmar visar bilder:
Alla medlemmar som vill visa bilder kan anmäla sitt intresse till styrelsen.
5 december
* Reovisning KM etapp 4
* Bildvisning av juryperson
* Digitalkvart med Tobias
* Klubben bjuder på glögg och pepparkakor

Kalendarium
(Se även vår hemsida för aktuell information)
3 okt
9 okt
14 okt
15 okt
7 nov
5 dec

Klubbmöte
Sista inlämningsdag för SVEFO 2006
Sista inlämningsdag för 6th Malmö International Exhibition of Photographic Art 2006
Höstutflykt, Tyresta nationalpark
Klubbmöte
Klubbmöte

Utställningar och fototips
2 sept - 8 okt
23 sept - 22 okt
10 - 12 nov
11 nov
26 nov

Paul Hansen ”Människa människa” på Galleri Kontrast, http://www.gallerikontrast.se/
XPOSeptember, Stockholms fotofestival, http://www.xposeptember.se/
Fotomässan Nacka Strand, www.foto2006.se
Visning av 6th Malmö International Exhibition of Photographic Art 2006
på Hotel Ibis, Stadiongatan 21 i Malmö
SVEFO 2006 i Hörsalen i Täby Centrum, Visning av bilder samt juryns bedömning
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