Februari 2014
Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till

MÅNADSMÖTE
torsdagen den 27 februari kl. 18.00.
MÅNADENS  BILD:  ”NÄRBILD / MAKRO”.  
Två deltävlingar för projicerade digibilder i svartvitt och färg, en bild per deltagare och deltävling.
Dessutom tävlar vi om Pokalen Qvinnan. Temat är helt enkelt ”Kvinna”,  och
det är påsiktsbilder som gäller. Svartvitt eller färg – det är valfritt. Två bilder per
person.
Domare och gäst är Christian Westerback, pensionerad pressfotograf från
Helsingin Sanomat. Christian kommer att prata om vilka bilder han tar på sin
numera fria tid.
OBS! Denna gång bör de digitala månadstävlingsbilderna skickas till
tävlingssekretaren per e-post senast måndagen den 24.2 kl. 23.59.
Kvinnobilderna lämnas in vid mötets början. Var och en sköter inlämningen av
sina bilder själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren.
Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2

Clas Nordman: Det regnar. Första placering i Månadens bild.

LEROS FÖR HELA SLANTEN
Gäst och domare på månadsmötet i januari var
Magnus Lindberg från Christine och Göran
Schildts stiftelse i Ekenäs. Engagerad i stiftelsen
har han varit sen 2009, året när han tillsammans
med sin hustru gjorde en bok om Leros (Ankarplats Leros utkom 2010), där ju paret Schildt
hade köpt ett hus som de restaurerade och där
också deras berömda båt Daphne hade sin
hemhamn. Magnus blev sedan anställd vid stiftelsen 2011, först som verksamhetsledare, numera som projektchef.
Göran Schildt (född 1917, död 2009) började
redan som mycket ung fotografera, och när han
arbetade på Svenska Dagbladet ville han illustrera sina egna artiklar. Där startade hans fotografkarriär.
”Bilden  i  sin  helhet  är  större  än  summan  av  delarna”   lär   Schildt   ha   sagt.   Han   tog   ofta   med   en  
liten figur i bilden, en mänska eller ett djur, för
att göra den intressantare. Ett annat särdrag i
hans fotografier var att huvudobjektet ofta är
placerat i mitten av bilden, inte i det gyllene snittet.
Själv har Magnus Lindberg blivit fascinerad av
det kvadratiska formatet tack vare Göran
Schildt, som använde en Rolleiflex med formatet
6x6.
Magnus slutade sitt föredrag med att visa egna
bilder från Leros. När han berättade om de
resor som stiftelsen ordnar till Leros, där Magnus också är reseledare var det nog en och annan i församlingen som kände reslusten växa.

Månadens bild – ”Det  regnar”
Färg

I Göran E:son Lindberg: Störtregn
”Kompositionen är bra, och man ser hur regnet
och vindilarna bara drar fram där, och det är så
tätt så tätt. Och man börjar lite fundera att vart
är dom på väg, mannen med rullatorn och hans
kompis.”

Christine S

Magnus tyckte speciellt mycket om våra svartvita tävlingsbilder, och erkände att han generellt
är svag för svartvitt. Hans bildbedömning var
snabb, man märkte att han är van att se andras
bilder.
(Foto: Ole Silén)

II Anders Blomqvist: Fem paraplyn
”Jag gillar färgklickarna, paraplyerna, så som de
är utplacerade, och mönstret i kullerstenarna,
det blir en fin helhet. Mycket lyckad, skulle
passa som ett vykort eller en tavla på väggen.”

II Susanne Elfving: Edward i fönstret
”Den här är inte bara regn på ett fönster, den
ger mera än så. Du kanske börjar reflektera
över din egen barndom, eller något annat eget
minne.”

III Ludde Lundqvist: Rorsman
”Den är realistisk, kanske tagen på en segelbåt.
Det krävs ganska mycket att vara fotograf och ta
fram kameran i ett sådant väder! En tolkning
som visar att här regnar det ordentligt.”

Hedersomnämnande:
III Göran E:son Lindberg: Åskregn
”Den här gör sig utmärkt i svartvitt. Regnet är
fångat så tätt, att det inte behövs så mycket annat i bilden. Den är halvt abstrakt samtidigt som
den är konkret, den blir som ett konstverk.”

Hedersomnämnanden:

Jenny Westergård: Där ute...
”Den  här  är  också  så  rätt  och  slätt  rått  verklig.”

Svartvitt
I Clas Nordman: Det regnar
”Den här gamla bilden är helt superb. Vad nu de
här pojkarna är med om för läger, de grinar lite
illa.... Man får en Tommy och Annika - känsla av
den. Knivskarp bild.”
(bilden finns på första sidan)

Gunnar Bärlund: Utsikt från Centre Pompidou
”Jag tror mig ha varit på den här platsen och
kan relatera till den. Men just det där, att vara i
Paris – och det regnar..! Bilden är lyckad, har en
fin stämning.”

HALLÅ DÄR! VAD MENAS MED

SKOLÅDEBILD??

Kristian Frantz: Rain man
”Den här funderade jag över – är det en kvinna,
är det ett läppstift? Troligen är bilden tagen utifrån in. Den här väcker så många tankar att den
är  väl  värd  ett  hedersomnämnande.”
Publikens favorit
Kristian Frantz: Regnlek

FÖRBUNDETS ÅRSUTSTÄLLNING
Sex AFK:are har skickat in sammanlagt 37 bilder till förbundets årsutställning i Kuopio. Totalt
har 200 fotografer skickat in 1500 bilder, så konkurrensen är stor.

125-gruppen har fått in för få bilder till den utställning  som  gått  under  namnet  ”skolådebilder”.  
Är det månne så att namnet förvirrat församlingen förfärligt?
Här kommer en förenklande förklaring:
I samband med höstens stora utställning planerar 125-gruppen en annan utställning, en där
alla AFK:are som vill vara med garanterat får
vara med. Det gäller bara att leta fram sina tre
favoritbilder, ingen skillnad hur gamla, om färg
eller svartvitt, man behöver inte bry sig om megapixlar och filstorlekar bara de är tillräckligt stora för att kunna tryckas i postkortsformat. Är de
större så fixar Frasse felet. Det är han, alltså
tävlingssekreteraren Kristian Frantz som tar
emot era filer. Helst skall bilden passa in på
postkortsformatet också, men skicka nu bara in
era bilder så ordnar det sig!
Och  alltså,  varav  arbetsnamnet  ”skolådebilder”?  
Jo, för att tanken varit att dessa postkort, våra
bilder i tryckt form, skall placeras ut i askar,
(sko)lådor, på olika kaféer runt om på stan. För
mänskor att beundra – och ta med sig hem. Fotografens namn kommer förstås att finnas på
kortet, tillsammans med uppgifter om AFK 125
år.
Deadlinen för inlämnande är redan långt överskriden, men vi vill ju vara med om en sådan
unik och originell utställning, eller hur? Så vi
översvämmar Frasse med bilder ändå. Eller
hur? Nu, bums!

AFK:S ÅRSFEST
Går i år av stapeln på själva 125-årsfödelsedagen den 6.3 kl. 18.00 på restaurang Piano,
Fredsgatan 15. För den som ännu inte anmält sig (handlar om dem som inte har internet och
som därmed inte fått all information redan för länge sen) gäller det att skynda sig! Restaurangen
ville egentligen få veta antal, eventuella allergier och menyval redan i måndags. RING Christine
på nr 0407223849 eller maila csaarukka(at)gmail.com. ANMÄL DIG OCH DIN AVEC NU! Inte i
morgon. Buffén kostar 35 euro. Berätta om du har matallergier, och om du väljer kött (gris) eller
vegetariskt alternativ.

NYA MEDLEMMAR

PÅMINNELSE!

Lea Laine, Haide Österlund och Ole Silén
har anhållit om medlemskap i klubben. Och
Julius von Wright, som blev medlem förra
månaden, han heter så och ingenting annat. Cirkulärredaktören ber om ursäkt för
namnmissen.

Om du inte ännu har betalat medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013-14, ta
och gör det så fort som möjligt.
Om du har frågor gällande betalningarna, kontakta skattmästare Hanna Blomqvist..

Fototävling
Utmaningstävlingen mellan de svenska fotoklubbarna i
Finland ordnas år 2014 av AFK i samband med klubbens
125-års jubileum.
Tävlingsklasserna är:

Naturen
Tema: Människan
Tävlingen är öppen för medlemmar i svensk- och tvåspråkiga fotoklubbar i Finland. Tävlingsbilderna ska
vara tagna mellan september 2013 och augusti 2014.
Utmaningstävlingen mellan svenska fotoklubbar i Finland är ett
årligen återkommande evenemang. Arrangörskapet ambulerar
mellan klubbarna. Naturklassen är bestående från år till år. Temaklassens ämne väljs av den arrangerande föreningen.

AFK 125
Att klubben fyller 125 år innebär en aldrig tidigare skådad festivitas under ett veckoslut i oktober!
Lördagen den 4.10 är det först vernissage på den s.k.
parbildsutställningen - foton från tre århundraden! Utställningen är på Stadsmuseet, Sofiegatan 4.
På lördag kväll avnjuter vi festlig middag tillsammans
med andra finlandssvenska klubbar, där också tävlingsresultaten kungörs.
På söndagen den 5.10 blir det föredrag av två mycket
kända fotografer, Michael Kenna från England/USA och
Göran Segeholm från Sverige! Platsen är auditoriet i
välkända Sandels, Topeliusgatan 2.
Alla detaljer i programmet kommer att presenteras i
mars månads jubileumscirkulär. Det som nu är viktigt är
att alla viker veckoslutet 4-5 oktober i sina kalendrar.
Gör en anteckning redan nu!

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. MARS 2014
Aktivitet

Datum

Kl.

Plats

På programmet/Anmärkningar.

Studiocirkel

Lö 15.2

10.00- Sandels, Tope15.00 liusgatan 2

Ludde Lundqvist finns på plats.
Skicka sms till honom på förhand
och berätta om du är på väg, och
ring när du är där. Dörren är stängd
på lördagar. Tel 040 5200303.

Bildcirkeln

To 20.2

18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Ta kameran med – vi går ut och
fotograferar stadens ljus.

Digicirkeln

On 26.2

18.00 Labbet, Tölög.52 Geotaggning i LR. Repris av Silver
Efex Pro. Mikael Albrecht. Se kontaktinforutan!

Månadsmöte

To 27.2

18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Månadens bild: ”Närbild/makro”,
för projicerade digibilder. Dessutom
kamp om pokalen Qvinnan, som
skild tävling med påsiktsbilder. Gäst
och domare: Pressfotograf
Christian Westerback.

Studiocirkel

Lö 1.3

10.00- Sandels, Tope15.00 liusgatan 2

Se 15.2 – samma gäller alla studiocirklar.

Årsfest

To 6.3

18.00 Restaurang Piano, Fredsgatan
15.

Du som inte anmält dig ännu –
anmäl dig idag! Till Christine,
csaarukka(at)gmail.com.

Studiocirkel

Lö 8.3

10.00- Sandels, Tope15.00 liusgatan 2

Se 15.2 – samma gäller alla studiocirklar.
Vi träffas på Ateneum för att tillsammans se Tove Janssonutställningen.

Bildcirkel

To 20.3

18.00 Ateneum

Digicirkel

On 26.3

18.00 Labbet, Tölög.52 Repetition av tidigare program.

Månadsmöte

To 27.3

18.00 Sandels, Topeliusgatan 2

Månadens bild: Snö, is. Påsiktsbilder. Gäst och domare: Pata Degerman.

Jenny Blomqvists
utställning ”My  reflections” hänger på
Café Kinuskilla i Mariefors, Vanha Valtatie
190, fram till den 8.3.
Caféet är öppet må-ti 10-17, on-to 10-19,
fre 10-17, lö 10-16, sö 12-16.

Hanna Blomqvists bilder ”Is  och  vatten”
hänger under tiden 4.3.- 4.4 på Kakku &
Leipä Keisari (Elisabetsgatan 18, öppet
vardagar 7:30-18, lör 9-15).

VÅRUTFÄRDEN 2014 GÅR TILL BROMARV!
I år tänkte vi hålla oss till hemlandet, efter flera år då resmålet legat på andra sidan Finlands
gränser. Vi har varit i St.Petersburg i Ryssland, i Dorpat (Tartu) och på Moon (Muhu) i Estland.
I år kan vi köra bil till utfärdsmålet, till natursköna Bromarv i Raseborg, Västra Nyland. Dit är
det från Helsingfors bara 124 km, vilket enligt Google maps tar 1 timme 39 minuter att köra.
Vilket i sin tur betyder att den som har en dimission eller liknande att passa på lördagen hinner
både fram och tillbaka utan problem! Utfärden sker ju som vanligt på Kristi himmelsfärdshelgen. Start torsdagen den 29.5, retur söndagen den 1.6.
De 12 först anmälda bor på Villa Ida (25 euro/pers/natt).
http://www.stallkrogen.net/?lang=swe&page=Villa%20Ida%20-%20Presentation
De följande 4 bor på byarådets stuga, de sista 12 på byarådets tre loft.
http://www.bromarf.fi/index.php?id=149
Alla ställen förutsätter egna lakan. Men byarådet hyr ut lakan i sina stugor till den som så vill.
Ghita Thomé (ghita.thome(at)kolumbus.fi) tar emot anmälningar, men observera: Detta år tar
vi en anmälningsavgift   på   30   €   per   person,och anmälningen räknas inte innan avgiften är
betald på AFK:s konto (se kontaktrutan nedan). Avgiften dras sedan från inkvarteringspriset .

KLAR LEDNING
FÖR JÖSSE LINDBERG
MÅNADENS BILD - POÄNGSTÄLLNING
Göran E:son Lindberg
13
Mikael Albrecht
7
Kristian Frantz
6
Johan Sundström
6
Clas Nordman
4
Richard Creutz
4
Anders Blomqvist
4
Cecilia von Weymarn
4
Renni Amberg
4
Gunnar Lundqvist
3
Susanne Elfving
3
Victor Johansson
2
Gunnar Bärlund
1
Jenny Westergård
1
Clas Feiring
1
Jenny Blomqvist
1

LIVLIG VERKSAMHET
Efter flytten till Sandels verkar hela AFK på
något vis ha blivit livligare. Månadsmötena
är alla mer väl besökta än någonsin på Kameraseura och även cirklarna har blommat
upp.
Studiocirkeln har kommit bra i gång. Folk
har fotat, skrattat, trivts. Fantastiskt att vi
fått våra två blixtar med softboxar! Vi kunde
naturligtvis ha användning för ytterligare
två, men låt oss glädjas åt dem vi har.

Ordförande Mikael Albrecht ville få sitt porträtt taget iförd en lite speciell huvudbonad.
Det är inte makeup cirkulärredaktören står
till tjänst med, bara lite hårfrisering.

KONTAKTINFO FÖR AFK
Styrelse:
Ordförande Mikael Albrecht
Larsviksvägen 2 J, 02320 Esbo
Mobil: 040 550 9349
e-post:

Vice ordförande Gunnar Lundqvist,
Fredriksgatan 60 A 14, 00100 Helsingfors,
Mobil: 040 5200 303
e-post:

Sekreterare Ghita Thomé
Jungfrustigen 4 C 20, 00140 Helsingfors
Tfn: 170 342 (hem), 050 367 64 86 (mobil)
e-post:

Skattmästare Hanna Blomqvist
Braxenvägen 9 A 3, 02170 Esbo
Tfn: 462 223 (hem), 050 4334 765 (mobil)
e-post:

Styrelsemedlem: Lars Kronlund
Korpasvägen 8 D
00300 Helsingfors
Tel.040 577 5818
e-post;

Tävlingssekreterare Kristian Frantz
Hansasbågen 3-5 D 7
01150 Söderkulla
mobil:040 522 8638
e-post:

Funktionärer:
Webbredaktör och IT-ansvarig
Niklas Lindgren

Hörnebergsgatan 7 A 26
00500 Helsingfors
Mobil: 044 535 7073
e-post:
Labbmästare Henri Jalo
Mickelsvägen 2 B 24, 00640 Helsingfors
Tfn: 040 510 47 83 (mobil)
e-post:
Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare Peter
Stenius
Gamla Åbo landsväg 5-7, 00320 Helsingfors
Tfn 0295502783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil)
AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/
Labbnyckelfrågor: Hanna Blomqvist (se ovan)
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67

Klubbvärd Lars Wernbom
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors
Tfn: 666 113 (hem)
Cirkulärredaktör Christine Saarukka
Hamnholmsvägen 1 D 58, 00980 Helsingfors
Tfn: 040 722 38 49
e-post:
Biträdande cirkulärredaktör Clas Feiring
Vargvägen 15 C, 00800 Helsingfors
Tfn: 755 33 24 (hem), 050 568 83 24 (mobil)
e-post:
Kontaktperson för arkivet Mikael Albrecht (se ovan)

Ansökan om medlemskap: Mikael Albrecht (se ovan)
Adress-och medlemsfrågor: Hanna Blomqvist (se ovan)
AFK:s webbsidor: www.afk.fi
E-postinfo:

