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Ordföranden har ordet

Då har ännu ett år gått och jag kan se tillbaka på en mängd välbesökta
aktiviteter under året 2010. Det har varit besök av fotografer som har berättat
om deras verksamheter. Trevliga och välbesökta utflykter där vi försöker hitta
utflyktsmål som ska passa de flesta medlemmar i vår klubb. Våra temakvällar
har varit en succé. Kvällar där det ofta har varit trång i lokalen. Jag tror att alla
dessa aktiviteter gör att man tycker Karlskrona Fotoklubb är en aktiv klubb,
vilket gör att vi har över 50 medlemmar i vår klubb.
Vi i styrelsen sitter nu och funderar vad vi ska göra nästa år. Vi hoppas att
vårens schema kommer bli lika intressant som det vi hade 2010. Till sist vill
jag önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
/Gunnar

Månadsmöten våren 2011
11 januari

Presentation av vårens program
Bildvisning av Peter, Gunnar och Håkan
Fotoklubben 19:00

8 februari

Bildvisning med tema: Vinter, Djur och Barn
19:00

8 mars

Årsmöte
Fotoklubben 19:00

12 april

Fotomiddag
Fotoklubben 19:00

10 maj

Bildspel från utflykten till Hässleholm
Fotoklubben 19:00

14 juni

Grillning

Temakvällar våren 2011
25 januari

Grundläggande systemkamera kurs
Fotoklubben 19:00

22 februari

Grundläggande systemkamera kurs
Fotoklubben 19:00

22 mars

RAW fotografering
Gunnar Eriksson och Håkan Nilsson
Fotoklubben 19:00

26 april

Marcus Löfdahl
Fotoklubben 19:00

Utflykter våren 2011
Hässleholms museum med modelljärnväg och militär historia - 17 april
Skärgårdsutflykt till Utlängan - 12 juni

Här kan du låna nyckel till klubblokalen
och betala hyran.
Medför medlemskortet.
Passa samtidigt på att komplettera din
fotoutrustning!

Temakväll Porträttfotografering 2

Temakvällen om porträttfotografering var mycket lyckad och lockade många
medlemmar. Marcus Löfdahl visade upp sitt breda spektrum av kunnande
inom porträttfotografering. Marcus började med att berätta vad han själv
använder för utrustning och gav tips om vad man ska börja köpa om man själv
är intresserad av porträttfotografering. Marcus menar att man inte behöver
så mycket i början, utan kan ta det lugnt med inköpen. Speciellt om man hyr
klubbens studio.
Marcus visade sedan praktiskt hur man använder studion. Hur man kan
förändra slutresultatet genom att variera blixtstyrka, blixtplacering och olika
reflexskärmar. Dessutom bjöd han på en rad tips hur man kan göra olika
effekter med hjälp av saker som är billiga att inhandla. Det här var en kväll
som säkert inspirerade många medlemmar att börja med blixtfotografering.

Båtkyrkogården på Tjurkö

Söndagen den 31:e oktober besökte ett tiotal medlemmar från Karlskrona
Fotoklubb båtkyrkogården på Tjurkö.
Vi började vår färd vid Herrgården på Tjurkö, för att sedan fortsätta vår
vandring till båtkyrkogården via stenbrottet. En vandring som kantades av
fantastiska höstfärger och ett landskap inbäddad i dimma. Väl framme, så tog
det inte lång tid innan alla hade satt igång med att fotografera dessa gamla
båtvrak. Var och en på sitt sätt. Utflykten avslutades som sig bör med en fika
och korvgrillning.

Kreativ fotografering

Den 9 november besökte fotoklubben Anders Abrahamssons vackra
biograf. Eftersom alla inte fick plats samtidigt så anordnades snabbt en
mindre inspirationsföreläsning av Anna Blomdahl på ämnet ”Kreativt
fotograferande”. Hon skiljer på begreppen ”kreativt fotograferande” och
”dokumentärt fotograferande”; det sistnämnda är när fotografen inte påverkar
bilden överhuvudtaget (att fotografera rätt upp och ner), medan ”kreativt
fotograferande” innebär att fotografen lägger sig i bilden genom att arrangera
objekt eller posera modeller. Under en dryg halvtimme fick åhörarna ett
peptalk om att kreativt fotogrande faktiskt inte är särskilt svårt, eller ens ställer
krav på tekniskt kunnande, utan det enda det handlar om är att komma på
idéerna till bilderna, att det är det som är det svåra. Hon lyfter särskilt fram
att man ska inspireras av bilder andra tagit. Hennes egna bilder hittar ni på
adressen www.annablomdahl.se.

HDR fotografering

Den 23 november var det dags för Stefan Bernbos efterlängtade temakväll
som handlade om HDR (vilket är en förkortning för High Dynamic Range).
HDR-fotografering går ut på att genom att ta ett flertal, vanligtvis 3 stycken,
bilder föreställandes samma motiv, men med olika exponeringar. Och när man
sedan lägger ihop dessa i datorn så innebär det att man får detaljer från alla
exponeringarna i en och samma bild. För detaljer som blir utfrätta vid en viss
exponering blir synliga i en annan, och det är det man utnyttjar. Stefan visade
upp sina vackra bilder och berättade om hur han själv brukar göra och tänka
när han fotograferar HDR. Han brukar använda programmet Photomatix,
vilket finns att ladda ner gratis på internet som demoversion om man vill
testa det. Stefan hjälper gärna andra aspirerande HDR-fotografer med svar på
frågor. Han går att nå på stefan@bernbo.se

Karlskrona Fotoklubb
Gunnar Eriksson
Karl Henrik Meijer
Håkan Nilsson
Marcus Löfdahl
Peter Fridlund
Anna Blomdahl

Ordförande
Kassör
Sekreterare

0455 - 147 11
0455 - 500 27
0733 - 86 63 96
0708 - 68 49 89
0455 - 823 62
0709 - 26 06 46

Övrigt
Hemsida
E-post
Adress

http://www.karlskronafotoklubb.org
info@karlskronafotoklubb.org
Skepparegatan 31
371 35 KARLSKRONA
Bankgiro
5468-8825
Medlemsavgift
275 kr
Ungdomar till och med 20 år, heltidsstuderande och värnpliktiga som fullgör
grundutbildning betalar reducerad medlemsavgift på 150 kr per år.

Nya medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna!

