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Klubbaktuellt 10 2009
Klubbmöte tisdagen den 1 december 2009
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








Extra årsmöte för godkännande av förslag till nya stadgar. Se separat kallelse med bifogat förslag.
Presentation av nya medlemmar och aktuell information, bl.a. rörande vårt bibliotek, vår hemsida,
introduktion av nya medlemmar och bildgåvor.
Information från SVEFOs årsmöte och resultat i bildutställningen, se
http://www.svefo.eu/svefo_09/resultat_svefo_09.pdf. Glädjande framgångar för Enskede Fotoklubb:
bästa klubb och tre individuella topplaceringar med Jan Bek i spetsen.
Rapport från ”jubileumsgruppen”.
Redovisning av KM etapp 4, enstaka bilder utan tema. Juryperson är Hans Strand.
Sen blir det naturligtvis sedvanlig glögg med tillbehör, kaffe med dopp och lotteri.

Kommande klubbmöten
12 januari
 Inlämning till KM etapp 1, enstaka bilder med
tema: "Energi" (projektion) och
"Skugga/skuggor" (påsikt).
 Inlämning till RIFO, Bild-expo och Diasalongen.

2 februari


Redovisning av KM etapp 1.

Utställningar och fototips


Lee Miller "med surrealistisk blick", utställning på Millesgården 14 nov - 14 feb, www.millesgarden.se.
Millesgården Herserudsvägen 32, Lidingö, har öppet tisdag-söndag 12-17.
I utställningen ingår svartvita fotografier med motiv hämtade från Lee Millers spektakulära liv (19071977) som fotomodell i USA, perioden bland surrealisterna i Paris på 1930-talet och bilder från
hennes uppdrag som krigsfotograf. Under den tid Lee Miller arbetade och levde tillsammans med
Man Ray började hon intressera sig för att själv fotografera. Ganska snart fann Lee Miller nya vägar
och möjligheter med kameran och deras vägar skildes åt.
I andra världskrigets slutskede hade Lee Miller uppdrag som krigsfotograf för amerikanska
modetidningen Vouge, men fick till mångas förvåning också full ackreditering som
krigskorrespondent i amerikanska armén. Hon var bl a med när Paris befriades och när amerikanska
trupper 1945 fann koncentrationslägren i Dachau och Buchenwald. När hennes bilder publicerades
satte hon själv rubriken: Believe it!

Övrigt
En bildmatrikel har efterfrågats av flera medlemmar. Bildmatrikeln är ett utmärkt hjälpmedel och ökar
gemenskapen inom klubben. Styrelsen uppmanar därför dig att välja ut (eller ta en ny) digital bild på dig
själv och sända den till kassören: kassor@enskedefotoklubb.se. Lämpligt format är max 700 pixels på
längsta sida, dvs ca 300k pixels.
Ordförande: Lars Larsson  070-224 69 35 Kassör: Göran Hallin  070-552 13 29
ordforande@enskedefotoklubb.se
kassor@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
Web:Niclas Svedlund070-877 88 40
sekreterare@enskedefotoklubb.se
web@enskedefotoklubb.se

Utflykter: K-G Gramén  073-353 00 20
utflykt@enskedefotoklubb.se
Tävlingar: K-G Gramén073-353 00 20
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