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Foto: Ingo Forsberg (utdrag ur “Christines bild på temat “Tid”)
Pärmbild: Birgitta Immerthal (utdrag ur “Christines bild” på temat “Halloween”)
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Oktober månadsmöte med
Mats Grimfoot på distans
Mats Grimfoot, naturfotograf från Karlstad i Sverige, är bekant för många
AFK:are från workshopen i oktober 2017, ”Humor och bildberättande”. Den här
gången fick vi träffa honom på distans, och det gick bra det också.
Vi fick följa med på en fjortondagars foto- och paddlingstur till ”Nahanni” (South
Nahanni river) i Canada, Northwest territories. Med på turen var Mats och hans
sambo Heidi Holmlund, bekant för många via BioFoto Finland, samt två
lokala vildmarksguider. De åkte upp längs floden med ett enmotorigt flygplan,
och paddlade ner 350 km. Här uppe har aldrig funnits någon fast bosättning,
men här har periodvis vistats pälsjägare och guldletare. Mats och Heidi var alltså
långt inne i ödemarken, och det hängde på dem själva att klara av att ta sig tillbaka till civilisationen.
Vi fick se fantastiska landskap; höga berg, och en flod som upprepade gånger
bytte skepnad. Vissa partier var rätt flacka, andra mer friska. Enbart vid det höga
vattenfallet Virginia Falls var man tvungen att vandra ett par kilometer, övriga
etapper gick att paddla. Den här floden väljer man för landskapens skull. Trots att
man får söka sig annanstans om man vill se ett rikare djurliv, såg Mats och Heidi
bland annat piggsvin, björnar, bäver, skogsren, bisonoxar, fåglar och spår efter
varg.
Missade ni föredraget – ingen fara. Catarina bandade det, och alla medlemmar
har fått en länk per e-mail den 7 november.
Hanna
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Jag behöver din hjälp!
Jag tycker AFK är en jättebra förening för den som är intresserad av fotografi!
Hos oss ryms allt från nybörjare till proffs, och jag tror alla lär sig något oberoende av nivå. Vi lär varandra med kommentarer, vi har duktiga domare som
hittar det lilla extra som gör vår bild ännu bättre, vi har bra stämning på våra
träffar (också bekräftat av många av våra gäster ;), vi träffas på stan, i labbet, i
Sandels och på utfärder. Vi har roligt, eller vad?
Men....medlemsanslutningen har den senaste tiden varit dålig, och vi behöver
flera medlemmar, för det är alltid nån som av orsak eller annan inte mera
fortsätter hos oss. Så jag ber dig hålla detta i minnet! När du träffar på en vän
som är intresserad av att fotografera, så berätta att vi finns, och bjud personen
med på ett månadsmöte för att bekanta sig med oss. OCH, när du på Facebook
eller Instagram postar ett foto som hör ihop med AFK, så är jag jätteglad om
du på nåt sätt kan föra fram detta, tex med lämpliga # hashtagord eller så att du
berättar i vilket sammanhang fotot togs.
Vi behöver er alla för att marknadsföra oss och få medlemsnettot på plus.
Tack för er hjälp!
Catarina - ordförande
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AFK:s förra studiokväll var inspirerad av St Louis Blues. Deltagarna fick turas
om att ta bilder och vara modeller. Så här blev resultatet!

Foto: Marit Henriksson

Foto: Johan Sundström

Foto: Kenneth Hernberg
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Höstutflyktstävlingen
Publikfavoriter i årets höstutflyktstävling blev Anders Blomqvist och Magnus
Silin. Anders Blomqvist (nedanför till vänster). “Fint motljus. Vackert träd,
människorna under trädet tillför också något till bilden. Kunde blivit bättre om
man skulle ha beskurit nedre delen av bilden”.

Magnus Silin. (Ovanför till höger).
“Lite stökig bild, vilket gör att rödhaken är lite svår att lägga märke till vid
första anblick. Fint med mycket utrymme för speglingen”.
Hedersomnämnande:
Jan Hagelberg. (Nere till höger). “Stammens och bladens placering i bilden
skapar en lugn harmoni. Vackra färger och fina strukturer i vattnet”.
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Anders Blomqvist. (Nednför). “Snygg och väldigt ren bild. Väldigt exakt och
snygg komposition med bänken och grenarna ovanför den”.

Vinnare av höstutflyktstävlingen blev Kenneth Hernberg. (Nedanför). “Kraftfullt träd. Inga onödig ljussläpp. Snygg koppling mellan trädet och huset med
hjälp av stigen”.
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Månadstävling
“Ensam”

Mats Grimfoot var domare för månadstävlingen i Oktober. Temat för tävlingen
var “ensam”, vilket gav gott om utrymme för tolkning bland deltagarna.
Publikfavorit blev Magnus Silin. (Nedanför till vänster). “Rolig och spännnande
bild, man kunde ha gått lite till vänster för att få isär masten i mitten från tornet
bakom.”

Hedersomnämnande:
Jan Hagelberg. (Ovanför till höger). “Bra bild. Allt i bilden tyder på ensamhet,
avsaknaden av andra människor, minspelet och kroppsspråket.”
Anders Blomqvist. (Nedanför till vänster). “Bra användning av vidvinkel, bra
skärpa. Bra struktur på himlen och snyggt att trädet är lite förskjutet från mitten
av bilden”.
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Peter Stenuis. (Föregående sida till höger). “Humoristisk bild. Hundens ansiktsuttryck passar bra i temat. Bra beskuren bild.”
Tredje plats: Hanna Westman. (Nedanför till vänster). “Väldigt vacker och
avskalad bild. Utan extra attribut förmedlar bilden ensamhet”

Andra plats: Catarina Söderström.
(Till höger). “Rolig bild, snygg komposition. Allt i bilden tyder på ensamhet, de övergivna kundvagnarna och
dockans kroppshållning som undrar
‘var är alla kunderna?’”.
Första plats: Anders Svartbäck.
(Nedanför). “Svårt att hitta något som
känns mer ensamt än att sitta och
dricka vin ensam på en bar.
Vinjetteringen passar bra i bilden, så
även det svartvita.”
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Infotavlan
Välkommen på glöggfest den 25.11 kl 18.30 på Sandels.
Lea Laine och Ghita Thomé håller föredrag med temat “Resa till Lofotens bortglömda lillasyster”.
Temat för månadstävlingen är “Reflexioner/reflektioner”.

Poängställning

Tävlingsteman 2021-2022
Månad
November
Januari
Februari
Mars
April

Tema
Reflexioner/reflektioner
Inramad
Annorlunda
Material
Nyanser

Du vet väl om att vem
som helst får hålla PechaKucha på
månadsmötena?

Anders Svartbäck
Catarina Söderström
Hanna Westman
Jan Hagelberg
Peter Stenius
Magnus Silin
Anders Blomqvist

4
3
2
1
1
1
1

Inför månadstävlingen
reflektion = reflexion,
återkastning, återspegling,
eftersinnande tanke, tyst
anmärkning

Välj ett ämne med
bilder du vill visa och
anmäl dig till Catarina.
ordforande(at)afk.fi
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Kontaktuppgifter
Styrelsen

Funktionärer

styrelsen(at)afk.fi
Ordförande: Catarina Söderström
040 505 37 76
ordforande(at)afk.fi

IT-stödpeson:
Niklas Lindgren
webmaster(at)afk.fi

Vice ordförande: Peter Schulman
040 043 06 75
ordforande(at)afk.fi

Labbmästare: Peter Stenius
09 772 5783 (jobb), 050 381 2648 (mobil) labbmastare(at)afk.fi

Sekreterare: Ghita Thomé
050 367 64 86
styrelsen(at)afk.fi

Arkivgruppen: Kristian “Frasse” Frantz
040 522 86 38
Anders Svartbäck
e-post: arkivet(at)afk.fi

Skattmästare: Birgitta Immerthal
040 532 20 48
skattmastare(at)afk.fi
Tävlingssekreterare: Lea Laine
050 568 15 95
tavlingssekreterare(at)afk.fi
Styrelsemedlem: Jan Hagelberg
050 347 39 03
styrelsen(at)afk.fi
AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/
Labbnyckelfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan)
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67

Cirkulärredaktör & webbansvarig:
Matilda Saarinen
040 719 22 82
cirkularet(at)afk.fi
Studiomästare:
Gunnar “Ludde” Lundqvist
040 5200 303
sjotrolle(at)gmail.com
Klubbvärd: Lars Wernbom
09 666 113
Ansökan om medlemskap: Catarina Söderström (se ovan)
Adress-och medlemsfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan)
AFK:s webbsidor: www.afk.fi
E-postinfo: afk(at)afk.fi
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Aktivitetskalendern
Aktivitet
Månadsmöte;
glöggfest

Datum Klockslag Plats
25.11 18:30
Sandels

12

Program/anmärkningar
Tema: Reflektioner. Gäst:
Lea Laine och Ghita Thomé.
Domare: Lasse Krogell.

