Enskede fotoklubb bildades 1950 och är inne på sitt 70:e verksamhetsår.
I dag är vi 120 medlemmar i klubben och är därmed en av de större klubbarna i Stockholm.
Vår fotoklubb är en klubb där vi har roligt och får utlopp för vår foto- och bildglädje. Vi ser alla bilder som
bra bilder, vare sig de är digitala eller på papper, färg eller svart/vita.
Visst är tekniken viktig men det är ändå fotografen som tar bilden. Kameran har liten betydelse, en enklare
kamera eller till och med en mobiltelefon duger lika bra som jättebra proffskamera. Alla kameror är bra
kameror och det bästa kameran är den du har med dig.
Vi träffas en gång i månaden i Årsta Folkets Hus för att titta på bilder, lyssna på föredrag, prata om foto och
– för de som vill – även delta i olika tävlingar eller delta på utställningar. Har tillgång till fotostudios och
andra bra lokaler för medlemmarnas fotografiska utveckling och gemenskap.
Utmärkande för klubben är också gemenskap och att få tillhöra ett trevligt sammanhang bland fotovänner.
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Temagrupper
En temagrupp består av ett mindre antal deltagare, i regel ca 5-15, och som träffas mellan klubbmötena
utomhus (t.ex. naturfoto och stadsfoto) eller i en lokal och med ett mötesinnehåll som deltagarna själva
kommer överens om. De senaste åren har ett tiotal olika temagrupper bildats, levt en termin, ett år eller
längre för att sedan somna in eller avslutas på ett medvetet sätt. Det är alltså inget självändamål att
gruppen med de ursprungliga deltagarna ska leva ett långt liv. När deltagarna har nått en viss mognad så
vill man ofta gå vidare med något annat. Alternativt finns det nya deltagare som tar över i temagruppen.
Tre huvudanledningar till att bilda en temagrupp:
• att träffas i en mindre grupp, som känns mindre formell och där man lättare lär känna andra
klubbmedlemmar och vågar utbyta tankar och erfarenheter om foto,
• att kunna ägna sig åt något speciellt område inom foto, som inte alltid får plats på ett klubbmöte,
• att få jobba mer praktiskt och aktivt än vad ett klubbmöte tillåter
För närvarande finns det elva stycken temagrupper i klubben,
• Bildkompositionsgruppen
• Bildspråksgruppen
• Gatufotogruppen - Streetphoto
• Makro
• Natur och landskap, 3 grupper
• Porträttpanelen
• Stadsfotogruppen
• Teknik för tjejer

Fotostudios
Klubben har tillgång till fullutrustade studios som medlemmar kan hyra fördelaktigt. Komplett med blixtar,
sändare, ljusformare, stativ, bakgrunder, sminkloge, pentry etc. Introduktion för nybörjare erbjuds.

Föreläsningar
Vi bjuder ofta in intressanta föreläsare som visar bilder och berättar om sitt fotograferande och
erfarenheter. Föreläsarna är ofta även jury i våra klubbmästerskap. Många, både välkända och mindre
kända fotografer har gästat oss.
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Lokaler
Vår hemarena i Årsta Folkets Hus är en tidigare biograf som erbjuder många bildupplevelser i bekväma
stolar under våra månadsmöten. Medlemmarna kan hyra ändamålsenliga lokaler, för exempelvis
workshops, på ett par olika platser i Stockholm till överkomligt pris.

Tävlingar
Inom klubben tävlar vi fyra gånger om året i ett klubbmästerskap, som omfattar både digitala bilder och
pappersbilder. Vi har också den årliga Reportagetävlingen, där medlemmarna med 5-10 bilder får beskriva
en händelse.
Klubbens medlemmar har varit mycket lyckosamma i tävlingar arrangerade av bland annat RSF
(Riksförbundet Svensk Fotografi) och placerat klubben som en av de främsta i landet vad gäller tävlingar
och antagna bilder.

Utställningar
Klubben har en tradition av att anordna utställningar. Efter några års uppehåll har traditionen återupptagits
under hösten 2020 med fyra utställningar i Årsta Folkets Hus foajé.

Vår vision och verksamhetsidé
Vision
Enskede Fotoklubb ska behålla sin position som en av de främsta i landet när det gäller bildskapande.
Våra medlemmar ska känna sig stolta över att tillhöra Enskede Fotoklubb.
Hur
Genom att:
• Konsekvent utveckla vårt bildseende på klubbmöten och i temagrupper.
• Mycket ”bildsnack” på våra klubbmöten.
• Ge stort utrymme för erfarenhetsutbyte inom klubben vad gäller bildskapande.
• Ge alla som vill möjlighet att delta som jurymedlemmar i bildbedömningar åt andra klubbar och
organisationer lokalt, regionalt och i Skandinavien.

Låter det intressant?
Du är välkommen att vara med på ett par klubbmöten innan du bestämmer dig för att bli medlem.
Vi bjuder på kaffe med påtår.
Mer information om vår klubb och verksamhet finner du på vår hemsida.

www.enskedefotoklubb.se
info@enskedefotoklubb.se
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