FOTOVÄNNER!
Nu har stora delar av vårens program passerat revy och dessutom har våren äntligen
uppenbarat sig.
Härliga tider alltså och skönt att ströva omkring med kameran i högsta hugg!
Vi har i väntan på våren i vintermörkret på klubbmötena med stort nöje njutit av bilder
av våra egna medlemmar Arne Hansson, Christer Rasmusson och Ragnar Andrén
(förutom alla spontanvisade bidrag!) och vi har gästats av naturfotografen Anders
Grönlund och av Krister Andersson från grannklubben i öster, som visade svartvita
barnbilder mm. Allt detta har gett oss inspiration till nya bildidéer, något som också
Lena Persson från Konstmuseet gav i sin presentation av målande konstnärer. Arne
och Ragnar har också visat på hur man kan bli ännu konstnärligare med Photoshop!
Bildkritikcirkeln har också varit mycket livaktig med glädjande stort deltagande och
givande tankeutbyte – den kommer förhoppningsvis få en fortsättning i höst. Då
kommer Christer Rasmusson också leda kursen i hemsideskapande (som vi alltså
flyttat från våren).
I skrivande stund har vi fortfarande att se fram emot Uno Stenfeldts bilder från en mcfärd och Blomstertåget i Skåne Tranås, samt utefotografering och avslutande
grillkväll!
På klubbmötet den 2 maj fick vi också resultatet av Vårtävlingen 2013. Bollnäs
Fotoklubb hade bedömt den digitalt projicerade klassen med temat Ljus, och Borås
hade granskat påsiktsklasserna i svartvitt resp. färg. Båda klubbarna hade gjort ett
gott arbete med utförliga kommentarer till de femton främsta i varje klass. Det var
roligt att se att så många bidrag kommit in och den höga klassen på bilderna.
Här följer en presentation av segrarbilderna:
Digitalklassen, motto Ljus (projicerade bilder)
1: Ankomst 0623 – Lennart Broberg
”Den tredje av våra topp tre favoriter. Efter omröstning och en hel del diskussion blev
den en värdig segrare. Den har många ingredienser. Både det kalla ljuset i lysrören
det varma ljuset i lyktorna. En bild med linjespelet skickligt uppbyggt som leder
blicken läng perrongen ut i dimman. En bild som sätter fart på fantasin, känns som en
bild från en film. Grattis till en vinnarbild.”
2: Hus o Ljus – Lars-Håkan Hansson
”Ännu en våra tre favoriter, vi hade svårt att enas om vilken av de tre i toppen som
skulle vinna. Ljuset utnyttjat till att skapa dramatik. Den glänsande fasaden, molnen
som lyfter fram toppen av skyskrapan de svarta fågelsiluetterna. Tillsammans skapar
de en härlig bild som var vinnarkandidat.”

3: Ljus2 – Erling Pedersen
”Vi hade tre bilder som vi höll som de bästa, den här är en av dem. En tavla känns
det som, det ser ut som att den sitter på en tavelduk. Sparsmakat med ljus men ändå
framträder alla detaljer i grinden. Gången med ljusen leder blicken mot kyrkans vägg.
Jesus på korset som övervakar det hela från fönstret. En komplett bild som
förtjänade en av topplaceringarna.”
Klass Färg påsikt
1. Hästar i alperna - Håkan Fredén
”Hästarna är fint placerade i bildens nederkant och medför luft i bilden som ger
intryck av öppna vidder och hästar i frihet.”
2. Trappa - Ragnar Andrén
”En annorlunda och ren bild som i sin enkelhet bildar en grafisk bild. Ett extra plus för
den nedtonade färgskalan.”
3. CG Kuban - Lars-Håkan Hansson
”Ett färgstarkt porträtt där fotografen lyckats med att fånga ögonblicket. Solljuset ger
teckning i det svarta utan att ge skarpa skuggor.”
Klass Svart/vitt påsikt
1. Mariakyrkan - Håkan Fredén
”En riktig vinnarbild. Vinjetteringen ger fokus på fönstret med det vackra ljuset och
kornigheten i bilden ger en mystisk känsla.”
2. Smed – Christer Ryhming
”En dokumentär bild med känsla. Sepiatonen passar till motivet. Vackert sidoljus som
gör att vattenångan framträder.”
3. Min lillasyster - Håkan Fredén
”Stolt storasyster. Ett nära porträtt som förmedlar en känsla av glädje. Bra skärpa
med fin kornighet i bilden.”

Stort grattis till vinnarna och väl kämpat säger jag till oss övriga som säkert har större
framgång nästa gång!
Det är bara att fatta kamera och objektiven och ge sig ut och leta motiv (eller
uppfinna dem!) inför höstens bildvisningar och tävlingar – vi har ju såväl

Trekantkonkurrence som Trekampen framför oss – i den senare är vi dessutom
värdklubb!
Jag kan också nämna att vi har anmält vårt intresse att delta i Kulturfjesk i Ystad den
5 – 7 september. Så här behöver skapas bilder!
Hälsningar från
Bengt Svensson
ordförande

