ett nätverk för
fotointresserade
i Stockholm
med omnejd

STOCKHOLMSBILD är ett nätverk för

personer som har ett brinnande intresse
för fotografering. Några av oss har sina
favoritmotiv såsom djur och natur, gatufoto, studio eller porträtt, men de flesta
är ”allätare”. Tillsammans försöker vi
lära oss mer om fototeknik, komposition,
bildbehandling och bildanalys. Klubben
bildades år 2000 av några personer som
gått tillsammans på en av Studiefrämjandets fotokurser.

Foto Mark Elert

MELLAN VÅRA MÖTEN ”träffas” vi

på vår hemsida, där vi lägger upp bilder
och diskuterar i de forum som finns. En
viktig del i vårt nätverk är gemensamma
foto- utflykter. Det kan vara fotopromenader i Stockholm, utflykter i Stockholms skärgård eller till andra platser i
Sverige som Gysinge, Kolmården,

Foto Bengt Håkansson

VI HAR KLUBBMÖTEN en gång i må-

naden, då vi visar bilder, ger bildkritik
och diskuterar förslag på lämpliga utflyktsmål. Några gånger per år bjuder
Stockholmsbild in föreläsare som får
berätta om sina bilder eller sin syn på fotografering. Exempelvis har vi haft besök
av Göran Segeholm, Claes Grundsten,
Theresia Viska, Thomas Wågström och
Pernilla Sjöholm. Ibland ordnar vi miniworkshops med teman som Photoshop,
makrofoto eller studiofotografering.

Foto Mark Elert

Foto Bengt Håkansson

Fulufjäll och Classic Road Racing i Karlskoga och Linköping. Är du sugen på att
gå ut och fota med vänner kan du alltid
lägga upp ett inlägg på forumet.
VARJE MÅNAD ordnar vi en klubb-

tävling där medlemmarna får möjlighet att visa sina bästa bilder inom givna
teman. Vi brukar också delta i större
tävlingar ordnade av SVEFO eller andra
fotoklubbar. Ett bra sätt att utvecklas i
sin fotografering är att jobba i projekt.
Stockholmsbild genomför därför återkommande gemensamma projekt med
olika teman som vi kallar Tidsdokument
Stockholm. Torghandel, pendling, gatukök och återvinning är några av de teman som inspirerat till många spännande
och intressanta fotografier. Projekten
har utmynnat i både utställningar och en
fotobok. Eftersom våra fotografier dokumenterar Stockholm Stad, samarbetar
vi med Stadsmuseet och bidrar på så sätt
med fotografier till deras bildarkiv.
En gemensam fotoutställning arrangerades av Stockholmsbild på galleri TU
våren 2013 som skapade stort intresse
och många besökare. Klubben har vidareutvecklat den gemensamma utställningen till en årlig tradition som kommer
återkomma varje vår.

Foto Christer Källström.Tema ”Skuggor”

Foto Anette Palmqvist. Tema ”Spegling”

VÅR UTGÅNGSPUNKT är att alla med-

lemmar kan bidra med något – dela med
sig av sina kunskaper inom foto, ordna
utflykter, föreslå föreläsare eller tipsa om
vad som händer inom området. Det innebär att du som medlem förutsätts delta
aktivt i föreningens verksamhet.

Foto Mia Malcyone. Tema ”Händer”
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Vill du veta mer om klubben maila till kontakt@stockholmsbild.se
Besök vår hemsida www.stockholmsbild.se och gilla oss på Facebook.
Omslagets fotografier; överst Anna Maria Carlsson, till vänster Christer Källström, till höger Jan Fredrikson

