
Österlens Fotoklubb välkomnar er alla till Simrishamn och Riksfototräffen. 
Stadsvandring, vinguidning, utställare, föreläsningar och fotoutställning.

Österlens Fotoklubbs separata fotoutställning på Österlens Museum.
Så klart också att få träffa alla fotokollegor under en inspirerande helg.

Fredag 24 maj 
9.00 Sekretariat och utställning öppnar i ekfatshallen.
10.00 - 12.30 Guidad tur på Nordic Sea Winery, Vingatan 2 med vinprovning och lunch.
10.00 - 17.00 Riksfotoutställningen öppen i ekfatshallen med fotograf Roy Andersen som

visar digitala bilder från Amazonas djungler och Kambodjas regnskog.
14.00 - 16.00 Österlens Museum, Storgatan 24.

Guidad stadsvandring i Simrishamns gamla del med museichef Lena Alebo.
18.15 Specialtransport med lantlig anknytning från Hotell Svea till NSW. 
19.00 Mingelkväll med tapasbuffé. Nordic Sea Winery, Vingatan 2
23.00 Specialtransport med lantlig anknytning från NSW till resp hotell.

Lördag 25 maj Nordic Sea Winery, Vingatan 2
8.00 - 9.00 Frukost för de som inte äter på hotellet, serveras i ekfatshallen.
9.00 Sekretariat och utställning öppnar i ekfatshallen.
10.00 Bildkonstnär Emma Karp Lundström inviger Riksfototräffen i 

showroom/restaurang.
10.00 - 17.00 Riksfotoutställningen öppen i ekfatshallen med fotograf Roy Andersen som

visar digitala bilder från Amazonas djungler och Kambodjas regnskog.
10.15 - 12.00 Juryredovisning  Grupp C - Enstaka påsiktsbild,  Grupp B - Kollektion digital.
12.00 - 12.30 Bensträckare, besöka utställningen, dukning för lunch i showroom.
12.30 - 13.30 Lunch i showroom.
13.30 - 14.00 Bensträckare, avdukning och ommöblering till biosittning i showroom.
14.00 - 14.10 Folkare Fotoklubb från Avesta presenterar Riksfototräffen 2020.
14.10 - 15.00 Föredrag - Bildkomposition med Camilla Grönbladh från Moderskeppet.
15.00 - 16.00 Juryredovisning Grupp Bildspel.
16.00 Riksfotostämma.
19.15 Specialtransport med lantlig anknytning från Hotell Svea till NSW. 
20.00 Bankett samt utdelning av utmärkelser.
23.30 Specialtransport med lantlig anknytning från NSW till resp hotell.

Söndag 26 maj Nordic Sea Winery, Vingatan 2
8.00 - 9.00 Frukost för de som inte äter på hotellet, serveras i showroom.
9.00 - 10.30 Juryredovisning Grupp - A Kollektion påsikt, Grupp - U Ungdom digital bild.
10.00 - 14.00 Riksfotoutställningen öppen i ekfatshallen.
10.30 - 11.00 Kaffepaus i ekfatshallen.
11.00 - 12.00 Föredrag - Lyft dina bilder i Lightroom med Peter Györffy från Moderskeppet.
12.00 - 13.30 Juryredovisning Grupp - D Enstaka digital bild 

13.30 Avslutning samt möjlighet till lunch före hemfärd.

Riksfototräffen 2019 i Simrishamn



Lightroom är fotografens självklara verktyg för bildbehandling. Där kan du enkelt lyfta dina 
bilder genom att förstärka motiv, detaljer och bakgrund. I den här föreläsningen bjuder 
Peter Györffy, Lightroomexpert och lärare på Moderskeppet dig på tips för bildbehandling i 
Lightroom Classic//CC. Du får bland annat lära dig om vilken betydelse färgen har för 
slutresultatet, och konkreta recept för hur du ger dina bilder olika stämning och utseende. 
Peter Györffy är fotograf och utbildare som arbetat med Lightroom sedan första versionen. 
Han tycker att bildbehandling är lika roligt som att fotografera! Han är mycket uppskattad 
föreläsare och workshophållare. På Moderkeppet har han gett ut fler än tio kurser, både
inom foto och bildbehandling.

Invigningstalare
Emma Karp Lundström, arbetar som bildkonstnär med naturen som centralt tema. I grunden 
grafiker, utbildad på Konsthögskolan ”Mejan” i Stockholm, utforskar hon idag det intuitiva 
mötet mellan natur och människa. Av 40 000 äpplen skapar hon varje höst den stora äppel-
tavlan i Kivik - där hon använder frukternas färgskala för att skapa sina egna bilder. På 
samma sätt har hon använt potatis. På senare år har hon utforskat akvarellens möjligheter; 
lyriska bilder i gränslandet mellan organiskt och abstrakt kolorit. Emma Karp Lundström är 
verksam i Brantevik på Österlen. Hon är representerad både lokalt, nationellt och inter-
nationellt. 2012 tilldelades hon Simrishamns kommuns kulturpris för sin gärning som 
kulturentreprenör och konstnär.

Vår guide under stadsvandringen
Lena Alebo är kulturhistoriker och chef för Österlens museum i Simrishamn. Just nu 
håller hon på att tillsammans med en redaktion på sex personer skriva en bok om 
Simrishamns historia. 2023 är det nämligen 900 år sedan stadens namn, som då var 
Svimraros, nämndes i källorna. Det var då den norske kungen Sigurd Jorsalafar, enligt 
Snorres Heimskringla, av hämndbegär besökte platsen för att vidare ta sig till och 
bränna ned den danske kungens stad Tumathorp. Om detta och om stadens framväxt 
som sillastad under medeltiden och vidare till köpmansstad och arbetarstad kommer 
Lena Alebo att berätta under stadsvandringen. Och om fattigdom, glädjeämnen, 
turismens framväxt, kyrkan och torgen och vad annat som hinns med.

Våra föreläsare från Moderskeppet.
Bildkomposition är en av fotografins viktigaste grundstommar. Lär du dig de regler som 
finns kommer du direkt att ta finare bilder. I den här föreläsningen ger Camilla Grönbladh, 
lärare på Moderskeppet, dig tips om hur du med små justeringar och detaljer kan lyfta 
dina bilder både på ett visuellt och berättande plan. 
Camilla Grönbladh är utbildare och föreläsare från Moderskeppet. Hon undervisar i 
bildkommunikation och lägger särskild vikt på bildernas berättelser. Flitigt anlitad och 
mycket uppskattad som fotojury. Under åren har hon bedömt tusentals bilder.

Moderskeppet är Sveriges största utbildare för fotografer. Som medlem får du tillgång till över 300 videokurser i foto,
bildbehandling, videoproduktion och design. Ett perfekt sätt för dig att ständigt utvecklas - www.moderskeppet.se

Bildspelet
Under mitt liv har jag besökt mer 40 länder och bott 10 år i Argentina. Mina bilder är tagna
i Amazons sydvästra hörn i Bolivia och Ecuador under många resor. Några få bilder är från 
Shiwiarfolket som jag levde med under en månad i Ecuadors djungel. Under senare år har 
jag besökt Kambodjas regnskog. Mitt mål med mina bilder är att hitta det lilla djurlivets 
artrikedomen med hjälp av handhållen kamera och makroobjektiv. Den effektiva tid som 
jag tillbringade i djungeln var ca ett år med många promenader även under natten. Flera 
av resorna var på en balsaflotte under flera veckor där vi hade med oss mat och tält för 
hela tiden. Jag hoppas att kunna dela med mig en liten del av mina fantastiska upplevelser 
genom att också ha med en ljudinspelning som följer oss genom hela bildspelet som består 
av fågelkvitter, grodläten och insektsljud som jag har spelat in. Roy Andersen



Vi tackar vår huvudsamarbetspartner
Nordic Sea Winery 

 övriga samarbetspartner och bidragsgivare



Hitta hit

Nordic Sea Winery ligger på Österlen med besöksadressen Vingatan 2 (f d Fabriksgatan 20) i Simrishamn.

Bil Från Ystad/Tomelilla: NSW ligger i västra Simrishamn på infarten när man kommer från Ystad eller 

Tomelilla. Genom att ta vänster i både första och andra rondellen kommer man direkt till Fabriksgatan 

och sedan Vingatan.

Från Kristianstad: Ta väg 9 runt staden i riktning mot Ystad/Malmö. Efter att ha passerat järnvägsspåren 

kör höger i första rondellen in på Fabriksgatan och därefter in på Vingatan.

Tåg Det finns direkttåg mellan Malmö, via Ystad och Tomelilla, till Simrishamn,  

Från buss- och tågstationen i Simrishamn är det knappt 30 minuters promenad (1,7 km).

Buss Regionbuss avgår från flera större städer i Skåne till Simrishamn,  

Från buss- och tågstationen i Simrishamn är det ca 20 minuters promenad (1,7 km).

Buss 570 (Simrishamn - via Borrby och Löderup - Ystad) stannar på Christian IV:s väg 

direkt utanför NSW.

www.skanetrafiken.se

www.skanetrafiken.se

Anmälan
Du hittar anmälningsblanketten på

 eller 
 Sista datum 

för anmälan är den 15:e april 2019.

www.osterlensfotoklubb.com
www.rsf-fotoklubbar.org

Gångväg från tågstation 
till NSW, knappt 30 min.

Hotel Kockska Gården
Storgatan 25

Nordic Sea
Winery

Vingatan 2

Simrishamns station
Stenbocksgatan

Hotell Svea
Strandvägen 3

Österlens Museum
Storgatan 24

Boende Vi kan erbjuda boende på det anrika 
Hotel Svea som bl a var prins Eugens vattenhål. 
Du får 10% rabatt på ordinarie pris, 
uppge ”Foto” vid bokning på tel 0414-41 17 20. 
Det finns också Hotel Kockska Gården med 
anor från 1700-talet och Tobisvik Camping.

Hotel Svea prins Eugens vattenhål

Hotel Kockska Gården
Tobisvik Camping

http://hotellsvea.se/
http://hotellsvea.se/boendeprins-eugen-med-egen-terrass/
http://www.kockskagarden.se/
https://tobisvikscamping.se/


Lite tips på vägen när du besöker oss på Riksfototräffen

Österlen är ett vackert och underbart hörn i vårt avlånga land. För dig som inte varit 
här eller kanske inte känner till vad som kan ses och upplevas tänkte vi ge lite tips.
Att försöka skriva ner allt och dessutom visa bilder skulle ta för många sidor i anspråk 
så därför får du lite länkar nedan.

Samlade begrepp för Österlen är nog natur och kultur. Studera tipsen via länkarna,
men det är klart att vi ska nämna några guldkorn.

Haväng är kanske Sveriges vackraste strandremsa med underbar utsikt mot bl a 
Stenshuvud. Nationalparken Stenshuvud är också ett måste och varför inte Knäbäcks-
husen med sin unika strandremsa ofta besökt av surfare. Tröttnar du på alla natur-
upplevelser kan du vandra i Simrishamns gamla kvarter eller besöka Autoseum som
är Sveriges största bilmuseum. I maj kanske alla äppellundar fortfarande står i full
blom, en sagolik upplevelse. Visste du att två tredjedelar av alla äpplen skördas i
trakterna runt Kivik. Mellan Kivik och Simrishamn ligger ett par vackra golfbanor
vid Vik. I Vik hittar du också märkliga formationer i de över 500 miljoner år gamla
klipphällarna i sandsten. Som du förstår räcker en helg inte långt...välkommen åter
önskar vi alla i Österlens Fotoklubb.

https://www.expressen.se/allt-om-resor/upptack-underskona-osterlen-i-sommar/
https://www.expressen.se/allt-om-resor/roadtrip-pa-osterlen--har-ar-11-stopp-pa-vagen/
https://tidningenhembakat.se/artiklar/stor-guide-till-osterlens-parlor/
https://www.fritiden.se/osterlen/
https://upptack-sverige.se/om-himlen-och-osterlen/
https://www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/europa/sverige/osterlen-pa-basta-satt--11-masten-langs-skanes-kust/

FOTOKLUBB
ERLENSST

Kontaktpersoner för tips om besök, utflykter...

Tomas Svensson 
0702778413, tomas_raymond@hotmail.com

Kai Svensson 
0730254317, kai.svensson@telia.com

Österlens Museum har öppet fredag kl 12-16, lördag kl 10-14, Söndag kl 13-16 
och naturligtvis fri entré.
Österlens Museum

https://www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/osterlens-museum

