JULEN 2015

BLÄNDAREN
Tack till alla som skickat
in bidrag under 2015!
Hoppas på fortsatt medverkan under 2016, och
att det kommer några
nya som vill vara med.

önskar Annika
1

I mitt blickfång vid repetitioner inför julkonsert 2015
En kväll när jag satt och repade inför julkonserten med Östersund Symphonic Band fick jag en
idé. Kanske man skulle försöka att fotografera det jag ser när jag sitter och spelar.
Väl hemma började jag att fundera på hur jag skulle kunna ta denna bild. Eftersom jag håller i
trumpeten med båda händerna kan jag ju omöjligt ta ett foto samtidigt.
Många idéer for genom mitt huvud och slutligen kom jag på denna lösning:
Jag tejpade fast trumpeten på ett kamerastativ. Bakom detta ställde jag kameran på ett annat
stativ. Ställde sedan in skärpan på första ventilen. Sedan ställde jag in självutlösaren på 10 sekunder och monterade på en trådutlösare.
Noterna satte jag upp på väggen.
Satte mig sedan på golvet under stativen, tryckte av trådutlösaren och sträckte upp händerna för
att hålla i trumpeten.

Provade även att sätta skärpan på noterna, men tyckte att denna bild blev bäst.
Lycka är att ens galna idéer fungerar och att det till slut blev en bild som visar hur jag ser det
när jag sitter och spelar.
Mitt nästa projekt blir nog att ta en bild från andra hållet.
Önskar er alla i klubben en God Jul.
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Exponeringstid 6 månader, del 2
Fortsättning från Maj-Bländaren.
Ja, det blev exakt 6 månaders exponeringstid. Jag satte upp mina två ölburkskameror den 22 maj
och tog ned dom den 22 november. Och så här blev resultatet från den ena, monterad mot söder:

Och vad är det vi ser? Det är en typisk solargraph-bild. De vita bågarna är solens gång över himlen. de mörka mellanrummen är mulna dagar. Mitt i bilden ser man en stor asp och bakom den
skymtar siluetten av grannens ladugård. De svaga ljusa strecken i övre vänstra halvan tror jag det
är månen som gjort.
När fotopapperet plockas ut ur sin kamera ska man omgående skanna bilden. Därefter ska papperet förvaras mörkt, annars förstörs bilden. Bilden är negativ och måste vändas i ett bildbehandlingsprogram. Jag använde mitt gamla Ps-Elements. Men jag fick leta ett tag innan jag hittade
funktionen för att invertera bilden. Den fanns under "Filter - Justeringar - Invertera". Här bilder
på de två kamerorna med slutaren stängd.

"Slutaren" är eltapebiten mitt på varje kamera.
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Så här blev den andra bilden från kameran som var riktad mot väster:

De vita bågarna till höger kan inte vara solen, eftersom det är där den "går ned" och bågarna borde i så fall ha en annan riktning, från bilden övre mitt och ned mot höger. Kan kanske vara månen, för den vandrar ju lite olika runt på himmeln.
Ett kul experiment som lyckades skapligt, eller vad tycker ni?
/Sven Olof Färnström

Kan väl aldrig varit den här som var ute och tränade?
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Anders på stadsvandring
Den sjunde augusti tog jag en promenad i Östersund för att ta några spontana foton av det som
råkade dyka upp i min väg.

Sommaren var överlag
kall, men på gågatan
passade man på att möblera upp uteserveringen
för denna dags sol

En kollega funderade på om hon
skulle passa på och byta bostad,
stort eller litet var frågan

Universitetets gräsmattor klipptes med ekologiska hästkrafter vilket tydligt intresserade
den yngre generationen
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Hade bara svartvitt i sinnet men när
solen stack fram så lyste ungdomarnas
röda kalufser så vackra i skenet så jag
hoppade över svartvitt-knappen på Lr.

Någon hyllar i alla fall AC/DC och Sweden Rock
på sin husbil, kanske blir man bekvämare med åldern och överger tältningen

Vissa har brått från Paris till NY mobilen i högsta
hugg.

Slutligen var hunden ute och gick med husse
och mattes skuggor i det tilltagande solskenet.

Använde min Canon G 15 satt på automatik och efterarbetat i Lightroom, allt enligt
de utmärkta kurser som klubben har haft.
God Jul från Anders
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RIFO 2016, eller som det egentligen heter Riksfotoutställningen 2016
Vi har ju alla redan fått info om att det är hög tid att fundera på vad vi ska skicka in till kommande RIFO. 2016 hålls ju RIFO nästan på hemmaplan, nämligen i Bollnäs, där Bollnäs
Fotoklubb står som värd. Nytt för RIFO 2016 är en klass för bildspel. Så vi som inte har deltagit i höstens kurs om bildspel ser fram emot Era kursresultat.
Inför inlämnandet av bidrag till RIFO har vi bokat upp en "Bild- och utskriftskväll" den 19
januari på ABF. Vi kan då diskutera bildval, hjälpa till med utskrifter och montage mm. Samt
ni som redan är klara med era bidrag kan lämna in dom. Vi kan också hjälpa till med den registrering som ska göras på förbundets hemsida.

Ni som inte har läst infon som kommit via e-post kan hitta den på
förbundets hemsida http://www.rsf-fotoklubbar.org/ och där väljer ni
i menyn "Riksfotoutställningen - Info".

Mer info om RIFO och Bild- och utskriftskvällen kommer i Era E-postlådor i början av januari
/"Tävlingsgruppen"
Inga-Lill, Leif och Sven Olof
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Nu är det olika förberedelser inför julen som gäller. Här kommer ett par bilder och recept på raw
-godis som jag har gjort.

Morotsbollar med mandel, kardemumma och citron
2 dl finrivna morötter
100 g hela skalade mandlar (ca 1,5 dl för 20 bollar)
100 g urkärnade dadlar (ca 12 st för 20 bollar)
1 tsk malen kardemumma
1/2 citron (rivet skal och några droppar saft )
ca 1 dl kokosflingor
Mixa alla ingredienser utom kokosen i matberedare.
Smaksätt med några droppar citronsaft.
Rulla smeten till runda bollar.
Rulla bollarna i kokosen
Recept från ica.se

Lakritsbollar med Lingonpulver
3 dl mandel
1 msk lokalt odlad honung av råkvalitet
1 msk pressad citron
2 tsk lakritspulver
1 krm äkta vaniljpulver eller lite skrap från vaniljstång
En nypa salt
Lingonpulver
Finfördela mandeln i en matberedare. Tillsätt sedan övriga
ingredienser och mixa ihop till en deg. Forma till ca 12 bollar och rulla i lingonpulver.
Recept kurera.se

Inför julen kan man köpa grönkål i storförpackning.
Grönkålschips är fantastiskt gott!

Ögongodis, älskar julrosen!
God Jul och Gott Nytt År!
/ Inga-Lill
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Reinar Persson som ansvarar för bilderna i ABF:s kafé behöver två stycken
monterade bilder i A2 (42 x 60 cm) eller större. Ta med till årsmötet eller
hem till Reinar!
Utställningsbilder
Det behövs mera bilder till fiket på ABF. De som vi haft i lager är slut, så nu vill vi ha in en ny
uppsättning för visning. Ta med er så vi klarar oss en tid framåt. Som ni redan vet, så är det måttet 30 x 40 cm med passepartout som gäller, för montering i våra ramar.
OBS! Försök montera bilden direkt på passepartouten, så att vi kan ta bort bakstycket om bilden
ska monteras i de tunnare ramarna som vi har. Eller leverera utan bakstycke. Vi tycker att det
vore extra kul med bilder från alla våra nya medlemmar, men givetvis mottages alla bidrag med
tacksamhet. Även större bilder som är monterade i passepartout eller på kapaskiva tas emot som
kan ställas på hyllorna. Ju fler bilder vi får in, desto oftare kan vi byta = fler kronor i klubbkassan,
genom bidrag från ABF. Leta i arkivet eller kom med nytagna bilder, allt mottages tacksamt. Ta
med er när ni kommer på årsmötet, och om ni inte kommer dit åk till Reinar på Brunflovägen 66
och lämna bilderna där

Här är aktuella priser för utskrifter och kapaplattor. Kan vara bra
att veta inför utskrifts/monteringskvällen 19 januari. För du kommer väl? Om inte annat så för att umgås och prata bilder!

Utskrifter
Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra
med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 cm.
All försäljning av utskrifter och kapaplattor sker mot kontant betalning. Ni tycker säkert att vi
är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Internet. Eftersom vi gör
små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och vi måste försöka få
tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter och plattor kontakta
Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter.
Prislista
Fotoutskrifter
10 x 15 cm 6 kr/st
A4 25 kr /st
A3 50 kr/st
A3+ 60 kr/st
40 x 60 cm 100 kr/st
60 x 90 cm 200 kr/st
Kapaskiva förklistrad på en sida.
A3 vit förklistrad (29,7 x 42 cm) 30 kr/st
50x70 cm vit förklistrad
65 kr/st ( Den räcker till 2 A3+ på denna skiva)
70 x 100 cn vit oklistrad
140 kr/st
70 x 100 cm vit förklistrad
180 kr /st (Slut i lager för tillfället, kontakta Reinar om ni
behöver)
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