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                 Östhammars fotoklubbs

Nr: 1 
November 2018 

Claes 
Grundsten
I sammarbete med STF 
arrangerar vi ett bildföredrag 
med Claes Grundsten som är en 
erfaren fotograf och författare 
till flera böcker från Svenska 
fjällen. Arrangemanget äger 
rum onsdagen den 28/11 kl. 
18:30 i Storbrunns biosalong. 
Vi är 8 st som anmält sig till att 
hjälpa till och ni kommer att få 
mer info. i ett annat mail. Har 
ni inte anmält er till detta så 
gör det till Karin Karlsson på 
mobnr. 073-032 84 07 senast 
ons. den 21/11. Kostnad för oss 
medlemmar är 150:-.

Höstens utställning hos SKB är nu avslutad och vi lyckades få ihop en 
mycket bra och trevlig utställning, ni som deltagit och hjälpt till att göra det 
möjligt ska ha ett stort tack för att det gick att genomföra. Roligt att vi fick 
ihop 50-års delen på ett mycket bra sätt och där riktar vi ett mycket stort 
tack till Anders och Cajsa Forsberg.
Enligt SKB har det inte varit lika mycket besökare som tidigare, men det har 
varit upp och ner även för de andra föreningarna ibland och vi hänger inte 
läpp för det utan siktar in oss på ett nytt år hos SKB.

Anders, Cajsa och jag var på ett möte på SKB fredagen den 2/11 
tillsammans med de andra föreningarna samt Lars-Rune för att se över hur 
nästa år ska komma att se ut och det var ett bra initiativ tycker jag.  
Det bestämdes i stora drag att vi fortsatt har april och oktober som 
fotoklubbens utställningsmånader. En annan sak som diskuterats i vår 
styrelse rörande våra utställningar hos SKB är att en av dessa kanske 
bara 1-4 medlemmar ställer ut, dels för att det finns ett intresse från några 
medlemmar att ha med flera bilder än 2-4.

Från SKB och de andra föreningarna så vill man ha 2 st 
samlingsutställningar med temana SPEGLAR och RYSSHÄRJNINGAR. 
Speglar är inte så svårt att illustrera, där finns det gott om motiv iform av 
speglingar i fönster, vatten och speglar. 
Rysshärjningarna är svårare, men det finns tydligen flera gamla byggnader 
etc. kvar som kan vara tänkbara motiv och därför kommer det att bli en 
liten informationsträff hos SKB.  
Alla som vill får komma och lyssna för att få inspiration inför 
kommande samlingsutställningar torsdagen den 22/11 kl: 18:30 i salen 
innanför där utställningarna brukar vara så kommer Karl-Fredrik från 
hembygdsföreningen att ge uppslag kring Rysshärjningarna. 
Varför Rysshärjningar tänker någon,  det är 300 år sedan det hände 2019.

SKB nyheter

Kommande aktiviteter

Allt ljus på Uppsala - torsdagen den 15/11 kl. 17:00
Information om Rysshärjningarna  inför samlingsutställning - SKB torsdagen den 22/11 kl. 18:30
Claes Grundsten - Storbrunn  onsdagen den 28/11 kl. 18:30
Medlemsmöte - Hur mycket ska man ta betalt för sin bild - Holken måndagen den 3/12 kl. 19:00
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Fanny Låstbom är en konstnär som är född i Östhammar men tillbringade en stor del av sitt 
liv i Paris, jag har blivit kontaktad av en släkting till henne som heter Göran von Rosen och han kommer att 
ha en utställning i Storbrunn med delar av hennes verk. Utställningen kommer att äga rum från 10 maj - 10 
augusti. Han vill i samband med detta ha olika evenemang och har frågot fotoklubben om vi vill arrangera 
en fototävling och då tänkte jag att vi kunde ha ett fotomaraton. Styrelsen tyckte det lätt bra och även de 
medlemmar som var med  på senaste medlemsmötet, så vi siktar på att ha det i början på juni. 
Göran vill komma till klubben och presentera sig och Fanny samt diskutera hur vi ska lägga upp allt, mitt 
förslag är att han kommer till mötet i februari.

Öppethus i Storbrunn
Tillsammans har jag spånat med styrelsen om att vi i vår skulle förlägga en av våra träffar i Storbrunns biosalong 
och samtidigt ha öppet hus för allmänheten som får komma och se våra bilder. Tanken är att alla som vill sätter 
ihop ett 5-10 min långt bildspel som man antingen pratar till eller så får det bara rulla. 
Jag tycker det vore en kul aktivitet för klubben! 
Vi ansöker om bidrag via Storbrunn lyftet så kanske vi inte behöver lägga i några pengar själva, kostnader för att 
hyra salongen är 400:- i startavgift och sedan 200:-/tim för salongen samt ev. städning 600:-, teknikerom man 
har behov av det kostar 400:-.
Jag nämnde detta i måndags och alla var positiva så jag tänker lägga in en ansökan om bidrag och boka in mars 
månads medlemsmöte i Storbrunn. 
Förslag inkom att vi kunde sälja kaffe och fikabröd så får vi in lite inkomster. Har ni andra förslag på saker vi kan 
göra i samband med denna aktivitet så hör av er till mig eller styrelsen.

Kulturens bildningsverksamhet/Studieförbundet vuxenskolan
Vi har blivit kontaktade av 2 st studieförbund som vill inleda sammarbete med oss, det kan vara allt ifrån 
träffar, kurser, studiecirklar, utbildningar, vernissage och utställningar som kan generera intäkter så att vi kan 
genomföra dem. Frågan ställdes på senaste mötet och vi beslutade att undersöka vidare vad det innebär.


