DANDERYDS FOTOKLUBB
Org. nr 802451-6190

Plusgiro 49 27 37 - 2

www.danderydsfotoklubb.se

Sida 1(6)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
över DANDERYDS FOTOKLUBBS 61:a verksamhetsår 2011.
Styrelse och övriga funktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Inga Nathhorst
Dag Sjöblom
Christina Bodelsdotter
Jan Bergman
Ylva Lilliemarck
Ola Lindgren
Konsta Lyhnakis
Lee Rosenberg
Jan-Olav Wedin

Revisorer
Revisorsuppleant

Per Kindstedt
Sven Gedda

Redaktör

Jan Bergman

Klubbmästare

Tomi Olsén

Tävlingsledare

Ola Lindgren

Valberedning

Andreas Karlsson (sammankallande)
Jan Better

Webbmaster

Styrelsen

Anders Söderling

DFK hade den 31 dec 63 (54) medlemmar. Styrelsen har sammanträtt 5 ggr. Medlemsavgiften
har varit 275 kr för senior och 150 kr för junior.
Klubben har under året varit ansluten till SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar och till RSK
Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.
Verksamhet: Förutom de sedvanliga 10 månadsmötena med föredragshållare, workgroups och
studiebesök hade DFK en serie Kompositionsövningar under våren 2011. I maj besökte klubben
Gregory Crewdsons utställning på Kulturhuset.
I början av september arrangerade Hans Dhejne en resa till Talsi i Lettland där 12 medlemmar
höll en utställning i Talsi kulturhus. Fotoresan var otroligt välordnad och vi hade bl a nöjet att
umgås med Talsi fotoklubb, reste runt och fotade i Talsi omgivningar, med intressanta lokala
besök samt avslutade med ett par dagar i Riga.
I september anordnade SVEFO, genom Danderyds styrelserepresentanter, för 2:dra ggn den
mycket populära kursen i Bildanalys med Britt-Marie Kühlhorn, f d bildpedagog Konstfack.
Klubben fotade för 3:dje året ”En dag den 25 april” och höll den traditionella minimaran i
maj.
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DFKs Fotoboksprojekt med start hösten 2011
Klubben planerar en fotobok där helst alla medlemmar deltar. Varje klubbmedlem har en
pott på 5 fotografier. Avsikten är också att boken skall tryckas med professionell kvalité. Så
många medlemmar som vill får lära sig att ”sätta en bild för tryck”. Jan-Olav Wedin håller
genomgångar vid ett antal lördagar under hösten 2011. Våren 2012 blir de undervisning i att
få fram ”Den perfekta bilden” samt workgroups för praktisk tillämpning. Vi får också en
genomgång av layout och professionell hjälp med den.
Medlemmars egna utställningar: Under året ställde Annika Ödman och Christina
Bodelsdotter ut i galleri Törnfågeln söder om söder. Eri-Maria van der Spank ställde ut i
Edsviks konsthall, Sollentuna. Kerstin Blomberg Gedda och Sven Gedda ställde ut i Täby och
i Skåne. Christina Bodelsdotter och Ewa Hellström Boström ställde ut i PUBs Café Publik.
Här följer bilder och referat från klubbens aktiviteter:
Må 10 januari 2011
Annika Ödman visade och berättade fängslande om hur hon skapar sina bilder. Det var roligt och spännande att
följa hur hon gick till väga i Photoshop.
Inga Nathhorst redogjorde för 3 möjligheter att lägga upp sitt fotoalbum på internet.

Kompositionsövningar
- Komposition. Hur och varför? Träffarna baseras på boken Med fotografens ögon... av Michael
Freeman (utkom i svensk översättning 5 januari. ca 160 kr t ex hos Adlibris)
Må 24 jan träffades kompositionsgruppen för ett introduktionsmöte. Det blir sedan 6
diskussionsmöten under våren med ca 3 veckors mellanrum nämligen lö 12 feb kl 13 i
Danderydsgården, 7 mars kl 19, 28 mars kl 19, lö 16 april kl 13 Danderydsgården, må 2 maj kl
19 och må 23 maj kl 19.
Till varje möte skall vi läsa ett kapitel och fota en gemensam uppgift. Välj en bild att skriva ut i
A4 och ta med den till bilddiskussionen. Vi kan också själva välja att fota ytterligare ett exempel
från kapitlet och även ta med denna bild. Vi talar om den bilden i mån av tid.
På mötet bestämmer vi gemensamt nästa fotouppgift så det är klokt att ha läst nästa kapitel
också.
Må 14 februari
- Bildsalong i storforum med Lee Rosenberg. Alla vi som avser att komma till mötet väljer ut
en egen bild att maila till daggeorg@telia.com senast söndag den 13 februari.
(Storforum innebär att vi alla ser på digitala bilder gemensamt till skillnad mot i workgroups
då vi också tar med utskrifter, som vi diskuterar i grupper om ca 5 personer. Gruppen väljer ut
en bild, som hela mötet ser digitalt.)
- Jan-Olav Wedin presenterar klubbens bokprojekt

Må 14 mars - Årsmöte
Ragnar von Malmborg berättade om
klubbens verksamhet på 60-talet och visade
egna bilder från möten och från resor. Det
var full fart med bl a Christer Strömholm,
som höll en fotokurs en termin. Bilderna var
också exempel på dåtidens populära
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tekniker. Klubben hade en framsynt och energisk
ordförande Jon-Åke Anderzon, som också hade stor
betydelse för RSF Riksförbundet Svensk Fotografi
och klubben hade många begåvade medlemmar.
Ragnar avtackedes med en varm uppskattande
applåd.
Bild 1; Ragnar v Malmborg då och nu:
Bild 2: Jan Jackie och Curt tittar i Fokus från 60talet.
Foto Dag Sjöblom

Årsmötet utsåg med acklamation Jan Better till
Hedersmedlem. Jan var ordförande hela 21 år
mellan 1986 - 2007 och var en kreativ, generös
och mycket uppskattad ordförande.
Årsmötet antog ändringarna av stadgarna en första gång och i full enighet. De skall beslutas
ännu en gång, 9 maj, för att bli gällande. Det beslöts också att i och med att stadgarna fastslås
blir de 2 nu valda suppleanterna ordinarie ledamöter. Stadgarna med ändringsforumerlingarna
finns här »
Må 11 april
”Form och komposition i konsthistorien” med konsthistorikern Jonas Liljeqvist, som gav oss
en fascinerande genomgång av bildens framställning, betydelse och användning under
årtusenden
SVEFO BILD-11 Redovisat söndag 17 april
DFK gratulerar Hans Dhejne, som blev 2:a
med bilden t v Cap Verde i motto Rofyllt,
Curre Lindfors 11a i färg med Gult o 13 i
monokromt med De fyras gäng, och
Annika Ödman 15 med Ljuset banar väg i
färg
DFK kom på 4:de plats bland de deltagande
klubbarna.Här finns reslutatlistan »
Jury var Lars Epstein, som bloggar om
BILD-11 och Marcus Johansson

Måndag 9 maj
Carl Tengwall visade oss några tekniker att göra svart/vita bilder i Photoshop och Lightroom.
Det var givande och inspirerande att se hur det går till att påverka med metod, färgkanaler och
färgrymd.
Ur den regionala tävlingen BILD 11 valde vi att gå igenom bilderna till mottot Rofyllt. Först
fick vi se alla bilder och sedan tittade vi närmare på de 15 bilder som juryn valt ut,
kommenterade och hörde sedan deras motivering.

DANDERYDS FOTOKLUBB
Org. nr 802451-6190

Plusgiro 49 27 37 - 2

www.danderydsfotoklubb.se

Sida 4(6)

- Mottot "En dag den 25 april" lämnades in.
- Stadgeändringarna klubbades för 2:dra ggn. Fr o m 9 maj gäller dessa. Här finns dom »
RIFO 2011
Grattis Annika Ödman till framgångarna i RIFOS digitalsalong.
Bronsplakett för bilden "När jag blundar", Bronsplakett för bilden "Mina blommor" och diplom
för kollektionen "Från knopp till fröställning". Bilder av en vallmoblomma.

Gregory Crewdson på Kulturhuset - pågår till 12 juni
2011
Söndag 15 maj och söndagen den 5 juni besökte vi Kulturhudets
utställning "In a Lonely Place" av Gregory Crewdson. Missa inte
denna utställning. Det är en upplevlse! Ampla lovord i pressen.

Minimaraton lördag 28 maj kl 9 - 15 Vaxholm
Hela 18 medlemmar samlades i Vaxholm. Första ämnet var Förföriskt, vilket inte blev lätt
denna mulna och blåsiga morgon.
Månadsmöte 13 juni
Hans Dhejne gav oss en smakbit från vårens Kompositionsgrupp. Han visade och berättar till
sin powerpoint från gruppens avslutande möte och beskrev sin behållning av cirkeln.
Kvällen avslutades med livligt umgänge till klubbmästaren Tomis goda kaffe, smörgåsar och
bullar.
Fotomontage: Birgitta Holm

KLANG - en fotoutställning i Konserthuset 21 juni - 27 augusti
2011
I höstas gav Konserthuset en utmaning till SVEFOs fotoklubbar.
Gör en bild med "klang". Av fler hundra bilder utsåg
Konserthuset och SVEFO 27 bilder av 20 fotografer.
Dessa medlemmar har utsetts:
Jan Bergman 2 bilder, Birgitta Holm, Dag Sjöblom.
Birgittas bild blir affisch och representerar hela utställningen.
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Fotoresa till Talsi, Lettland 1 - 5
september
Vill du veta vad det står? Klicka på
flaggan.
Talsi fotoklubb, Lettland, har bjudit
in DFK till besök och utställning.
Vi blir 12 personer som tar tillfället i
akt.

Sö 28 aug. Förberedelser utställning i Talsi, Lettland
Foto IN. Jan och Ola
packar utställningsbilder.
Deltagarna träffades på
Danderydsgården för att
fästa bilderna på
Kapaskivor, vilket de
flesta av oss inte hade
gjort förut. Vi fick
förnämlig hjälp av Hans
och Ola.
Bilderna, max 50 x 70,
fästs på svarta Kapa
foamskivor. Vi använde
skärlinjal och skärmatta.
Den största var nog A1
dvs 594x841mm. Några
kapa var självhäftande
andra behövde limspray.

Må 10 september
Vi fick se en film om Sune Jonsson av Gunnar Källström. Jan-Olav Wedin presenterade SJ
som den störste svenske fotografen. Många medlemmar kände till honom väl, men för mig
var det en upplevelse att se hans bilder och höra honom tala om dem i detta finstämda porträtt
av Gunnar Källström. /Inga
Dag presenterade juryns resultat från Minimaraton.
Bästa bild vann Bisse Tengström och bästa rulle Andreas Karlsson.
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SVEFO: Bildanalyskurs 17-18 september med Britt-Marie Kühlhorn
Förra årets succé, helgkursen i Bildanalys kommer nu igen. Kursledare är
liksom förra året Britt-Marie Kühlhorn, högskolelektor, f.d. prefekt vid
institutionen för bildpedagogik vid Konstfack. Förra årets kurs
fulltecknades på två dagar och deltagarnas utvärdering blev 5,3 på en 6gradig skala.
Foto: Inga Nathhorst

Vår medlem Sven Gedda vann bästa fotobok i september 2011 och
tackar för rösterna: Nu går boken vidare till finalen årets bästa fotobok.
Må 10 oktober
Gunnar Källström, pressfotograf på DN och senare SvT, berättar om sin verksamhet. Han har
fått många pris och utmärkelser. Klicka på hans namn ovan och följ länkarna i artikeln för
utförligare presentationer.
Må 14 nov. Bildanalys med Britt-Marie Kühlhorn i workshops
Britt-Marie Kühlhorn, högskolelektor och f.d. prefekt vid institutionen för bildpedagogik Konstfack besöker oss
igen.I stort sett alla tog med en utskriven bild, som vi talade om i arbetsgrupper. En av bilderna i gruppen väljs
sedan att visa för hela mötet. Vi behöver alltså skicka in/ta med bilden digitalt också.
- Resulatatet för ”En dag den 25 april 2011” redovisas.

SVEFO-Utställningen 13 nov 2011
Grattis Ylva till uttagen bild och hedersomnämnande och Bisse till hedersomnämnande!
Må 12 december
- Birgitta Holm (vinjettbilden Klang) presenterar sig och berättar om sina
bilder och hur hon skapar dem.
- Några bilder från Klubbens Lettlandsresa
- Björnfoto någon? Juoko Arvonen lockar med resa till Finland.
- Klubben bjöd på glögg och lussekatter till fikat.
…här följer den ekonomiska redovisningen….

