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PROGRAM HÖST / VINTER 2017

Look, I’m not an intellecutal
I just take pictures
And remember...

Photography helps people to see.

Hyssna Fotoklubb
Ordförande:
Ingela Olofsson		
0320-392 51
Vice ordförande: Ann-Christin Carlsson
0320-478-29
Kassör:		
Börje Ohlsson		
0320-391 51
Sekreterare:
Paulina Bohlin		
0320-390 64
Ledamot		
Irene Gustavsson		
0320-334 36
Ersättare		
Ingrid Johansson		
0320-422 21
Ersättare		Ulf Arnell			0320-396 69
Tävlingsledning: Ulf Arnell			
0320-396 69
		Ingemar Olsson		031-918515
		Börje Olsson		0320-391 51
Programgrupp:
Ulf Arnell			
0320-396 69
		
Mikael Redhammar
0301-429 31
		Håkan Almkvist		0301-423 68
		Torbjörn Hagberg		033-141704
Medlemsavgift:
		

Vuxen 300 kr, studerande / ungdom 150 kr, familj 500 kr.
Avgiften betalas senast 31 mars.

Postadress:
		

Hyssna Fotoklubb c/o
Ingela Olofsson, Brandskog Eksvängen, 511 98 Hyssna

Möteslokal:

Hyssna Församlingshem, Hyssna

Bankgiro:		

909-4418

E-post:		

info@hyssnafotoklubb.se

Hemsida:		
www.hyssnafotoklubb.se
			

14 AUGUSTI 18.00
Uppstart vid Dräggsjön i Torestorp
Vi grillar korv med bröd och fikar.
Ing-Marie, Kinna FK står för bildflödet denna afton.
4 SEPTEMBER18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Digitalt, motto denna kväll ”Trafik”
Bildvisning: Mattias Siljefjord, medlem i klubben visar
sina senaste alster...
Fikavärdar: Torbjörn H och Ingemar O
2 OKTOBER 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Denna kväll är damernas kväll...
Några av våra kvinnliga fotografer visar denna
afton sina bilder.
Fikavärdar: Damerna bjuder på fika...

Detta ingår i fikaansvaret:
Införskaffande av kaffe, tepåsar, socker
och tilltugg (bröd, smör, pålägg)
kaffekokning.
OBS! Diskning, städning efter mötet
ingår också.
Om du inte kan komma den dag du har
ansvar för mötet - byt med någon
annan
från medlemslistan.

På våra månadsmöten
har vi närvarotävling
varannan gång påsikt,
varannan gång digitalt.

6 NOVEMBER 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Digital
Bildvisning: Deltagare från nybörjarkursen visar bilder.
Fikavärdar: Håkan A och Ove S
4 DECEMBER 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Påsikt, denna gång med temat ”Yrke”.
Bildvisning: Ingen bildvisare är ännu bestämd denna kväll.
Fikavärdar: Mikael R och någon frivillig...

Utflykter:
Näsbokrok, naturreservat utanför Åsa (september)
Gå - och fotovänligt, fika/äta på Tjolöholms slottscafé
Scandinavian Photo, Mölndal (Kvällsutflykt i november)
Utställning, kamerainfo, föreläsning
Vårgårda Naturfotofestival 3-4 november
Eventuell samåkning sker från Hyssna församlingshem.
Vid frågor eller funderingar kontakta Håkan A: 0301-423 68
Vi som kan träffas 18.00 för mingel.
Ordinarie möte börjar med fika 18.30

D

et är 22 år sedan jag
tog dessa bilder. Man
brukar säga att tiderna förändras och vi med
dem. Detta är något jag inte
känner igen mig i, inte när
det gäller mitt sätt att söka
fotografiska motiv i alla fall.
När jag för 30 år sedan började med fotografi, försökte Landungsbrucke, Hamburg 1995
jag som många andra att
ta bilder som jag trodde
andra skulle gilla, solnedgångar, djur, vackra miljöer,
naturbilder av alla de slag,
detta slutade i nästan total
katastrof. Jag stod med
bilder som andra tog mycket bättre, och bilder jag inte
själv var så nöjd med.
När jag idag ser på de bilder
jag tagit under de senaste
åren, ser jag ofta likheter i Konstmuseét, Göteborg 1994
bilderna jag tog i begynnelsen. Bilderna jag tycker om
innehåller ofta människor i
olika situationer, gärna lite
åt det dokumentära hållet.
Slutsatsen jag dragit är att
man ska ta bilder man själv
tycker om. Gör man detta,
tror jag man blir en utomordentlig ambassadör för sina
egna bilder.
/Torbjörn Hagberg

Hamnen Reeperbahn, Hamburg 1995

