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Klubbaktuellt 5 2011
Klubbmöte tisdagen den 3 maj 2011
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
1.
2.
3.
4.

Välkomnande (Lars).
Presentation av nya medlemmar och kvällens faddrar (Bosse).
Aktuell information (Lars).
Redovisning av KM etapp 2 (kollektion utan tema) med 14 bidrag inom klassen påsikt och
23 bidrag inom klassen projektion. Juryman är Elis Hoffman, som är fotograf åt DN.
5. Elis Hoffman visa egna bilder. Elis' bok från sin utställning "Tonight" finns också till
försäljning.
6. Utflykten till Finnhamn: kort resumé, erfarenheter och bilder. Varje deltagare visar 1-3
bilder. Sänd helst in dina bilder till Dick i förväg för att snabba upp visningen. (Dick)

Kommande klubbmöten


7 juni
Möte på stan, denna gång vandring på Söders
höjder. Detaljer i nästa KA.



6 september
Inlämning till KM etapp 3, teman:
- Spår (påsikt)
- Tillväxt (projektion)

Övrigt
Vi har ett ökat antal mellanmöten med 5-10 deltagare och behöver tillgång till små billiga lokaler.
Kulturhusets lokalhyra är 525 kr per kväll. Om du känner till någon fri eller billig lokal, hör i så fall av dig
till styrelsen.
Du kan få bilder publicerade i RSF Årsbok (RSF= Riksförbundet Svensk Fotografi). Sänd in dina bidrag
till RSF (max 5-6 bilder) senast den 31 maj, påsikt eller digitalt (2200-3000 pixlar på längsta sidan). Se
vidare: http://www.rsf-fotoklubbar.org/.
Resultat från RSFs utställningar/salonger 2011:
 RIFO grupp A (påsikt, kollektion): 171 deltagare, diplom till Göran Zebühr, Svante Warping och Dick
Eriksson.
 RIFO grupp B (dia, kollektion): 41 deltagare, ett bidrag från Enskede Fotoklubb.
 Bildexpo (enstaka påsikt): 196 deltagare, bronsplakett till Svante Warping, visning av bild från SvenErik Johansson.
 Diasalongen: 58 deltagare, fyra bilder från en fotograf från Enskede Fotoklubb.
 Digitalsalongen: 287 deltagare, ett rekordartat antal bidrag från Enskede Fotoklubb, som dock
saknade bidrag med attraktiva blommotiv (på 1960-talet var det poppis med älgar på tävlingsbilder
tills någon fotoauktoritet ropade "Älg upphör!").
Eva Centergren skördade en ny framgång med en fin placering i Kamera och Bilds senaste
månadstävling, grattis!
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