CIRKULÄRET maj 2017

!
Johanna Sandin berättar om sin examensutställning Foto Peter Stenius

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till

ÅRSMÖTE
måndagen den 22 maj kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Styrelsemedlemmar i tur att avgå är: Hanna Blomqvist, Ghita Thomé och Lars
Kronholm. Hanna och Lasse har meddelat att de inte ställer upp för omval.

MÅNADSMÖTE
med

TRADITIONSTÄVLING
Se reglerna för traditionstävlingen i tävlingskalendern senare i detta Cirkulär! Fritt
motiv, högst tre bilder per deltagare. Domare är publiken med två röster per
person: en etta och en tvåa
Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början, senast kl 18. Var och en sköter
inlämningen av sina bilder själv, ber någon annan, eller talar med
tävlingssekreteraren.
Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2
JOHANNA SANDIN - NATURFOTOGRAF
SOM ÄLSKAR HAVET
Hanna är en naturfotograf som till vardags
fungerar som lärare i Hangö. Hon tog sin
naturfotografexamen på Axxell i januari 2017,
och har tagit över fotoskolan inom Hangö
Sommaruniversitet. I år är hon ordförande för
Hangö Fotofestival, som går av stapeln den
2.9.2017. På AFKs månadsmöte pratade
Hanna om sin bästa vän - havet: ”My
Journey”, resan till hennes
examensutställning.
Havet har alltid varit viktigt. Hanna hyser stor
respekt för havet för det är stort och vilt,
vackert och storslaget, och ändrar sig
konstant. Havet kan vara på varierande
humör. Därför får man perspektiv på sina
tankar och bitarna faller på plats då man
vistas vid havet. Man skall inte vänta sig att
havet kommer med lösningarna, men havet
skapar trygghet och utrymme för tankar.
För åtta år sedan såldes det sommarställe
vid havet som Hanna vistats på sen barn.
Saknaden visade sig vara större och mer
djupgående än hon riktigt förstod, och till slut
kändes livet suddigt och diffust, liksom en
dimma. Att hantera situationen med
överdrivet mycket jobb och annan
verksamhet kändes först som en lösning,
men så småningom var hon tvungen att ta
tag i de grundläggande frågorna. Vi fick se
bilden som illustrerar vändpunkten, då Hanna

insåg att det var tid för stora beslut, och då
hon förstod att man inte alltid klarar av allting
utan hjälp från sin omgivning. Hon nämnde
att hon gjorde åtminstone ett riktigt rätt
beslut, och det var att börja på NaFo. Genast
under den första träffen kändes det att
dimman började släppa, solen bröt fram och
allt kändes med ens rätt.
Hösten är Hannas favoritårstid. Gråvädret
samt det monotona och sparsmakade
landskapet är grejen. Men tyvärr märks allt
skräp på stränderna extra tydligt då.
Funderingar över nedsmutsningen av våra
hav ingår som en ingrediens i den helhet
som sedan bildade ”My Sea”, Hannas
examensutställning. Vi fick se alla bilderna
och höra alla texter läsas upp. Helheten var
personlig och unik, och väckte många tankar
hos åhörarna. Dessutom fick vi till sist se en
”behind the scenes” bildserie om allt från
tillverkning av ramarna, tankar kring
bildstorlekar, slagsmål med fotoprintrar, tvivel
över val av fotopapper osv.
Utställningsbilderna gjordes sist och slutligen
i enlighet med den ursprungliga planen på
matt Museo Max rullpapper och de printades
i Sandra Kantanens studio i Hangö. Patrik
Larsson och Sandra Kantanen gav många
värdefulla råd under vägens gång, men
Hanna underströk ändå hur viktigt det är att
man själv fattar de slutliga besluten i enlighet
med sina egna tankar och preferenser.
Text Hanna

III Anders Blomqvist: Slutet på flykten

Månadens bild: Flykt
Johanna Sandin dömde månadstävlingen.
I Marit Henriksson: Rädd för Pappa Ruff

!
!
“En spännande bild! Jag undrar hur
fotografen kommit på en sådan idé. Mixen av
den gigantiska nallen, snön, mörkret och
barnet gör att det finns massor att titta på i
bilden.”

“En bild som för tankarna till dagens
flyktingsituation”
Hedersomnämnande
Lea Laine: Kom inte hit

II Peter Stenius: Björn på flykt

!
“Bilden är bra, men kanske ett gränsfall när
det gällde temat. Jag gillar speciellt hundens
blick!”

Hedersomnämnande II
Peter Pratsch: Sjörök
!
“Jag gillar färgerna och detaljerna i bilden,
speglingen och att kanterna på bilden är
rena”

!
“Fina färger, stämning och känsla”

P.g.a. att bara fem bilder ställdes upp i
svartvita serien slogs serierna ihop.
I och med denna tävling är årets totalvinnare
utsedd. För fjärde gången blev Anders
Blomqvist Årets fotograf i AFK. Gratulerar!

MÅNADENS BILD 2016-2017
SLUTGILTIG POÄNGTABELL:
Anders Blomqvist
Marit Henriksson
Lucille Rosenqvist
Hanna Blomqvist
Helena Hurme
Ghita Thomé
Peter Stenius
Lena Lundqvist
Lea Laine
Stella Michael
Jan Hagelberg
Tua Rahikainen
Monica Martens

26p
14p
12p
10p
7p
7p
6p
4p
4p
4p
3p
1p
1p

HANGÖ FOTOFESTIVAL
Hangö fotofestival ordnas i år den 2.9 under
rubriken “Visual overload”. Föreläsare är
åtminstone Serkan Günes, Ritva Kovalainen
och Oscar Keserci. Mera information på
www.hankofotofestival.fi.

SKSL:S TEMAUTSTÄLLNING
SKsL satsar stort i höst Finlands 100årsfestligheter till ära, och ordnar sin
temautställning i Kabelfabriken i Helsingfors.
Temat är: "Elämää 2000-luvun Suomessa"
Inlämning av bilder 1.8.- 15.9.2017 (serier för
påsiktsbilder och för digitala bilder)
Vernissage 9.12.2017.
Nu skall AFKarna delta på bred front! Digitala
bilder laddas upp på nätet. Mer information
om uppladdningen hittar du på http://
www.sksl.fi/?page_id=4407. Pappersbilder
samlas ihop i AFK:s labb och skickas in av
tävlingssekreteraren. Bilderna lämnas in på
AFK:s labb senast sö 10.9 kl 18. Meddela
tävlingssekreteraren på förhand om du
har pappersbilder du vill lämna in och när
du lämnar in dem.

KOM PÅ UTSTÄLLNING MED AFK
Heikki Willamo: En mytisk resa
Fotoutställning på Finlands Fotografiska
museum i Kabelfabriken i Helsingfors,
Tallbergsgatan 1.
AFK har bokat en guidning av Heikki
Willamo tisdagen 13.6. kl 16.30. Var så
snälla och kom i tid, för pga museets
öppethållningstider måste vi börja guidningen
punktligt. Guidningen betalas av AFK, men
inträde till museet får var och en stå för
själva.
Bindande anmälning till ordforande@afk.fi
eller tel 050 4334765 (Hanna) senast
31.5.2017. Max 20 personers grupp till
guidningen. Efteråt går vi tillsammans med
Heikki på restaurang Faro som ligger på
promenadavstånd från museet. Var så
vänliga och meddela samtidigt som ni
anmäler er till guidningen om ni också
kommer med på restaurangen. Meddela
även om specialdieter, så kan restaurangen
förvarnas.

NYA MEDLEMMAR
Inga nya medlemmar den gångna månaden.

HÖSTUTFLYKT TILL LOVISA 9.9
AFK:s höstutflykt går i år till Lovisa lördagen
den 9 september. Vi träffas klockan 11 på
Lovisa torg i stadens centrum.
I Lovisa kan vi t.ex. flanera och fotografera i
gamla stan, besöka bastionerna och vandra
upp till åsen. Vi hoppas på att också kunna
förverkliga ett fotografbesök. Linda Varoma
som tillsammans med sin man var
gästföreläsare på månadsmötet i november
2012 har lovat öppna sitt arbetsrum för oss
om hon är i Lovisa detta veckoslut. Vi
återkommer med mera detaljerad information
(epost, afk.fi, Facebook) om den här
möjligheten närmare utflykten.
Efter fotopromenaden kan vi äta en sen
lunch tillsammans på restaurang Bella,
Mannerheimgatan 2.
Ingen anmälan behövs, välkomna!
Utfärdsgruppen

ORDFÖRANDEN
TACKAR FÖR SIG
Det har blivit tid för mig
att säga tack och ge över
ordförandeklubban till
följande amatörfotograf.
För nio år sedan valdes
jag in i AFKs styrelse för
andra gången – den
första ronden var i början
av 1990-talet. Sist var det en liten bebis som
övertog min tid och mitt intresse, den här
gången är det inget mer dramatiskt än mitt
eget fotograferande som skall få litet mera tid
och uppmärksamhet.

livskraftig och mår bra. Vi kan locka
intressanta föredragshållare till våra
månadsmöten, och vi har ett gott förhållande
till Helsingfors stad som står för utrymmena i
Sandels som vi får utnyttja. Vi har en trogen
och duktig medlemskår som sysslar med
väldigt olika slag av fotografering. Men visst
har mina ambitioner inte räckt riktigt så långt
som jag hoppades. Att tillsammans skapa en
Helsingfors-fotobok med nya Helsingforsbilder har hela tiden varit i mina tankar. Mera
workshops, mera projektbetonade aktiviteter,
skulle jag också ha önskat. Men tur att inte
allting är gjort – det finns massor med
spännande saker att ta itu med under den
nästa styrelsens ledning!

Då jag åtog mig ordförandeskapet för tre år
sedan, hade jag visioner om hur jag helst
skulle se AFK:s framtid. Workshops var
något jag ville försöka på, och de visade sig
vara omtyckta och inspirerande. Mera
spontanitet och aktivitet fanns på min
önskelista, och där är gatufotografernas
verksamhet som Urda utvecklat ett lyckat
exempel. Även Christines veckotema på
facebook faller in under samma rubrik.
Opretentiöst, aktiverande och roligt.
Studiofotograferande har jag sett som en
viktig genre att utveckla, och där har Ludde
instruerat AFKare under många kvällar på
Sandels. Det problem vi tyvärr kämpar med
angående studiofotograferandet är att AFK
inte ha något eget utrymme som
medlemmarna kan reservera för sina egna
projekt.

Tack till styrelsen, till alla funktionärer och till
alla medlemmar som kommer till våra möten
och tillställningar för det stöd jag fått under
mitt ordförandeskap. Vi ses på årsmötet i
maj, och sen tar vi sommarlov!
Hanna

Mera aktivitet utåt var också något som jag
hade på min agenda. Den finlandssvenska
fotoklubbsvärlden har blivit synligare och jag
känner mig mera som en del av den familjen
nu än jag gjorde för nio år sen då jag kom
med i AFKs styrelse. Det har vi flera aktiva
klubbar runt om i Svenskfinland att tacka för.
Vi träffade en svensk fotoklubb på vår
vårutfärd i Uppsala i fjol, och vi har fungerat
som domare under några tillfällen åt andra
fotoklubbar. Vårt engagemang i SKsL:s
utställningar och Kameraseuras
utmaningstävlingar har dock varit rätt
dämpat, och där kunde vi säkert i framtiden
fundera hur vi kunde stöda och hjälpa fler
medlemmar att skicka in bilder och prova
sina vingar.

Den 30 april fick vi veta att vår mångåriga
medlem Christine gått bort. Den senaste
månaden hade hon hållit humöret uppe trots
den svåra sjukdom hon led av. Christine var
en positiv person med många intressen. Hon
älskade mat och fotografering. Och sitt
barnbarn. Hon var i flera år med på
styrelsemötena i egenskap av ordförande
och efteråt cirkulärredaktör, men åtog sig
också många andra uppgifter. Hon hjälpte
bland annat till att arrangera flera vårutfärder.
Christine var en trofast vän, hon hade en
härlig humor, hon var levnadsglad och full av
idéer. Hon har sagt att AFK var hennes andra
familj. Som tack för det stora jobb hon gjorde
för sin fotoklubb tilldelades hon ett väl värt
hedersmedlemskap 2017. Det är ledsamt att
en så aktiv medlem inte längre finns.

Vad har blivit ogjort? På sätt och vis mycket,
å andra sidan ingenting. AFK är fortfarande

TILL MINNET AV CHRISTINE SAARUKKA

Text Ghita, Foto Ludde

TÄVLINGSTEMAN 2017-2018
Månad

Tävling

Motiv / tema

Tävlingsform

September Vårutfärdstävling

Motiv från vårutfärden
till Kangasala-trakten.

Bilder som tagits under vårutfärden deltar. Man får
delta med högst 3 påsiktsbilder. Domaren utser den
bästa bilden vars fotograf får sitt namn ingraverat i
vårutfärdspokalen. Domaren kan dessutom utdela
hedersomnämnanden. Ifall bidraget är ett montage,
måste bildens samtliga element vara tagna under
vårutfärden. I övrigt gäller de allmänna
tävlingsreglerna.

Oktober

Månadens bild

Fordon och transport

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara
högst 1 år gamla vid tävlingstillfället.

Höstutflyktstävling

Motiv från höstutflykten Här deltar påsiktsbilder i fri framställning och teknik.
till Lovisa
Bilderna skall vara tagna under höstutflykten. Antal
bilder per deltagare: 1) tre enskilda påsiktsbilder
(svartvita eller färg eller blandat) och 2) en triptyk
eller alternativt en serie på tre enskilda bilder som
tillsammans bildar en helhet.

November

Månadens bild

Urban natur

Januari

Månadens bild

Stilleben

Februari

Månadens bild

Landskap

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara
högst 1 år gamla vid tävlingstillfället.

Tävling om pokalen Kvinnan
Qvinnan

Två påsiktsbilder per deltagare, valfritt färg /
svartvitt.

Mars

Månadens bild

Fritt motiv

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. OBS! Ingen
åldersbegränsning för bilderna. Bildnamn är
obligatoriskt och skall framkomma på framsidan
av bilderna!

April

Månadens bild

Streetfoto

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara
högst 1 år gamla vid tävlingstillfället.

Maj

Traditionstävling

Fritt motiv

I traditionstävlingen tävlar bilder där det i
framställningskedjan ingår en väsentlig del ickedigitala element, någonting som kan betecknas som
fotografens eget hantverk. Förutom vanliga
mörkrumskopior (silvergelatinkopior) tävlar
exempelvis analoga nålhålskamerabilder, analoga
fotogram, cyanotypier och bilder framställda i andra
ädelförfaranden, polymergrafik, bilder framställda
med etsade plåtar utan tryckning (t.ex. coronagrafi) ,
o.a . motsvarande. Vid digital bildbehandling får
man inte lägga till eller ta bort bildelement. All form
av mörkrumsmanipulation är tillåten. Varje fotograf
får ställa upp med högst 3 bilder. Ingen
åldersbegränsning gäller för bilderna.

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. AUGUSTI 2017
Aktivitet
Digicirkeln
Aktivitetscirkeln
Månadsmöte

Datum
—

Kl.
—

Plats

På programmet/Anmärkningar.

Labbet, Tölögatan
52

OBS! Ingen cirkel i maj

Må 22.5 18.00 Sandels, Topelius- Årsmöte. Pecha Kucha av Kristian
OBS!
gatan 2
Frantz. Traditionstävling.
Måndag
OBSERVERA VECKODAGEN:
MÅNDAG 22.5
On 31.5

ordforande@afk.fi
eller tel 050
4334765 (Hanna)

Ti 13.6

16.30 Finlands
Fotografiska
museum,
Tallbergsgatan 1
samt Restaurang
Faro, Gräsviken

Ti 15.8

www.fototavling.fi

Sista anmälningsdag till
utställningsbesök i Fotografiska
museet. Se text tidigare i detta
cirkulär.
Guidning av Heikki Willamo vid
hans fotoutställning på Finlands
Fotografiska museum i Kabelfabriken
i Helsingfors. Efteråt mat på
restaurang Faro.
Sista inlämningsdag av bilder till
finlandsvenska fotoklubbars tävling
2017, www.fototavling.fi

FINLANDSVENSKA FOTOKLUBBARS TÄVLING
Utmaningstävlingen mellan de svenska fotoklubbarna i Finland ordnas år 2017 av BioFoto
Finland. Tävlingsklasserna:
1. Natur
2. Mitt Finland – till ära av Finlands 100-årsjubileum
Tävlingsbilderna bör vara tagna mellan 1.9 2016 och 15.8 2017
• Man kan delta om man är medlem i en svensk- eller tvåspråkig fotoklubb
• Varje deltagare kan sända in högst 5 bilder, 4 bilder till naturklassen och 1 bild + bildberättelse
till klassen ”Mitt Finland”
• Bilden och bildberättelsen bedöms som en helhet
• Bildtexten får innehålla max 100 ord
• Deltagaravgiften är 10€ per person för en klass och 15€ för båda klasserna oberoende av
bildernas antal
• Obegränsad efterbehandling är tillåten i temaklassen
• I naturklassen är endast rimliga, sedvanliga justeringar tillåtna
• Bilderna lämnas in i högsta möjliga resolution dock så att långsidan är minst 2000 pixlar
• Av bildnamnet ska framgå bildens namn och fotografens namn ( t.ex.
bildnamn_förnamn_efternamn.jpg)
Till skillnad från tidigare år så laddar i år alla deltagare upp sina egna bilder på internet på
adressen https://www.fototavling.fi/. Bilderna skall laddas upp senast 15.8.2017. Mer info om
betalning mm. finns på uppladdningssidan fototavling.fi.

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK, VERKSAMHETSÅRET 2017-2018
Aktivitet

Datum

Kl.

På programmet/Anmärkningar.

2017
Digicirkel

To 7.9

18

Program: öppet

Höstutflykt

Lö 9.9

11

Höstutflykten går till Lovisa. Träff på Lovisa torg kl 11.

Aktivitetscirkel

To 14.9

18

Program: öppet

Bildcirkel

To 21.9

18

Program: öppet

Månadsmöte

To 28.9

18

Vårutfärdstävling. Gäst: Anders Blomqvist, årets fotograf i AFK.

Digicirkel

To 5.10

17.30

Besök på Luova, Söderviksgatan 10 A, 5 vån. Se www.luova.fi

Aktivitetscirkel

To 12.10

18

Program: öppet

Bildcirkel

To19.10

18

Program: öppet

Månadsmöte

To 26.10

18

Månadens bild: “Fordon och transport”. Höstutflyktstävling. Gäst: öppet.

Digicirkel

To 2.11

18

Program: öppet

Aktivitetscirkel

To 16.11

18

Program: öppet

Bildcirkel

To 23.11

18

Program: öppet

Månadsmöte

To 30.11

18

Månadens bild: “Urban natur”. Gäst: öppet. Glöggfest.

2018
Aktivitetscirkel

To 11.1

18

Program: öppet

Bildcirkel

To 18.1

18

Program: öppet

Månadsmöte

To 25.1

18

Månadens bild: “Stilleben”. Gäst: öppet.

Digicirkel

To 1.2

18

Program: öppet

Aktivitetscirkel

To 8.2

18

Program: öppet

Bildcirkel

To 15.2

18

Program: öppet

Månadsmöte

To 22.2

18

Månadens bild: “Landskap”. Tävling om pokalen Qvinnan. Gäst: öppet.

Digicirkel

To 1.3

18

Program: öppet

Aktivitetscirkel

To 8.3

18

Program: öppet

Bildcirkel

To 15.3

18

Program: öppet

Månadsmöte

To 22.3

18

Månadens bild: “Fritt motiv”. Gäst: öppet.

Digicirkel

To 5.4

18

Program: öppet

Aktivitetscirkel

To 12.4

18

Program: öppet

Bildcirkel

To 19.4

18

Program: öppet

Månadsmöte

To 26.4

18

Månadens bild: “Streetfoto”. Gäst: öppet.

Vårutfärd

10-13.5

Årsmöte

To 31.5

Resemål inte bestämt
18

Stadgeenlig årsmötesagenda. Traditionstävling.

Om inte annat uttryckligen anges hålls månadsmötena, aktivitetscirklarna och bildcirklarna vid
Sandels, Topeliusgatan 2 och digicirklarna i AFK:s labb, Tölögatan 52.

KONTAKTINFO FÖR AFK
Styrelse: styrelsen(at)afk.fi
Ordförande Hanna Blomqvist
Braxenvägen 9 A 3, 02170 Esbo
050 4334 765
e-post: ordforande(at)afk.fi

Vice ordförande : Peter Schulman
Mårsbackavägen 34, 04150, Mårtensby
0400 430 675
e-post: ordforande(at)afk.fi

Sekreterare Ghita Thomé
Jungfrustigen 4 C 20, 00140 Helsingfors
050 367 64 86
e-post: styrelsen(at)afk.fi

Skattmästare: Lars Kronlund
Korpasvägen 8 D
00300 Helsingfors
040 577 5818
e-post: skattmastare(at)afk.fi

Tävlingssekreterare: Lea Laine
Söilibacken 12 K
02180 Esbo
050 5681595
e-post: tavlingssekreterare(at)afk.fi

Styrelsemedlem: Jan Hagelberg
Skådespelarvägen 6A35
00400 Helsingfors
050 347 39 03
e-post: styrelsen(at)afk.fi

Funktionärer:
Webbredaktörer och IT-ansvariga:
Mikael Albrecht
Larsviksvägen 2 J, 02320 Esbo
040 550 9349
e-post: webmaster(at)afk.fi
Niklas Lindgren
e-post: webmaster(at)afk.fi
Labbmästare: Peter Stenius
Gamla Åbo landsväg 5-7, 00320 Helsingfors
09-772 5783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil)
e-post: labbmastare(at)afk.fi
Biträdande labbmästare: Mikael Albrecht (se ovan)
Arkivgruppen:
Kristian Frantz (se Cirkuläret), Mikael Albrecht (se ovan)
e-post: arkivet(at)afk.fi
Klubbvärd Lars Wernbom
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors
09- 666 113
AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/
Labbnyckelfrågor: Lars Kronlund (se ovan)
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67

Cirkulärredaktör Kristian Frantz
Hansasbågen 3-5 D 7
01150 Söderkulla
040 522 8638
e-post: cirkularet(at)afk.fi
Studiomästare: Gunnar Lundqvist
Fredriksgatan 60 A 14, 00100 Helsingfors
040 5200 303
Utflyktskoordinator: Viveca Thomé
Havsgatan 35 A, 00150 Helsingfors
045 132 4940
e-post: viveca.thome(at)gmail.com
Bokcirkelkoordinator: Peter Schulman
Mårsbackavägen 34, 04150, Mårtensby
0400 430 675
e-post: peter.schulman(at)hotmail.com

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

