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Nyhetsbrev nr 2/2010 

fra Norsk fotohistorisk forening – Preus museums venner 

________________________________________________________________  

  

 

 Innkalling til årsmøte 21. april: 

Evald Otterstad: Carl Størmer og hans spionkamera 
Lansering av foreningens nye nettsted 

 

Sted:  Fotogalleriet, Møllergata 34, Oslo 
 (http://fotogalleriet.no)  

Tid:  kl 19 - ca 21 

Evald Otterstad presenterer filmen Carl 

Størmer og hans spionkamera, en fabulering 

omkring Størmers første foto-prosjekt, 

spionfotograferingen i 1890-åras Kristiania. 

Etter visning av filmen blir det mulighet for 

kommentarer og spørsmål til Otterstad. 

Filmen er fra 2008, den varer i 20 min, og vil 

være til salgs på DVD for kr 100. 

Evald Otterstad har jobbet profesjonelt med 

film siden 1986, inkl spillefilm, dokumentar-

film, kortfilm, eksperimentfilm og oppdrags-

film. Otterstad har studert film, musikk, 

pedagogikk, kunsthistorie, og drama- film og 

teater, og han er en erfaren skribent og 

kursholder. (http://www.aminda.no/#/carl-stoermer ) 

 

Dagsorden for selve møtet: 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to referatunderskrivere 

Sak 4: Referat fra forrige årsmøte 

Sak 3: Årsmelding 

Sak 4: Regnskap 

Sak 5: Valg 

Etter valget blir det presentasjon av foreningens nye nettsted. 

 
Utstillingsåpning Preus museum 18. april: Eivind Lentz: Se meg 
Se meg – hverdagen gjennom mobilkamera av Eivind Lentz åpner søndag 18. april kl 14. 
Utstillingen står fra 18. april til 30. mai.  

 

Foto: Carl Størmer/Nasjonalbiblioteket 

http://fotogalleriet.no/
http://www.aminda.no/#/carl-stoermer
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Nordic Light  
Nordic Light International Festival of Photography, med kunstnerisk leder Morten Krogvold i 

spissen, åpner snart sin 5. festival i Kristiansund, fotobyen på nordvestlandet. Festivalen går av 

stabelen 24. april og varer til utstillingene blir tatt ned 9. mai. I tillegg til 5 dager med foredrag 

og workshops skal hele 36 utstillinger vises i sentrum, alt fra legenden Marc Riboud 

(Frankrike), Elliott Erwitt (USA), Romano Cagnoni (Italia), Shehab Uddin (Bangladesh) til lokale pressefotografer 

og barnehagebarn. Fotostudentene er sterkt representert, og lokalbefolkningen i Kristiansund stiller opp som 

frivillige medarbeidere og deltar stadig mer aktivt på selve programmet. Ellers kommer det tilreisende fra ut- og 

innland. Billettsalget er i gang og mer informasjon samt programmet finnes på http://www.nle.no.  

 

Fotohistorisk på Nordic Light = publikumsvinner! 

Igjen utstillingsbidrag fra Norsk Fotohistorisk Forenings lokalavdeling i 

Kristiansund, - av arrangøren beskrevet som publikumsvinner!  

Det er 70 år siden Kristiansund ble bombet, og temaet for lokalavdelingens 

utstilling er gjenreisningsbyen. Utstillingen er på ca 70 bilder, og foreningen 

har et eget pedagogisk opplegg for skoleelever. I tilknytning til utstillingen blir 

det premiere på filmen Gjenreisningsbyen, som senere skal vises på lokalTV. 

Gjenoppbyggingen startet under krigen, og kirka som ble innviet i 1964 anses å være slutten på gjenreisninga.   

I forhold til begrepet gjenreisningsarkitektur har Kristiansund en sterk posisjon, bl.a fordi "store navn" innen 

arkitektur og byplanlegging la grunnlaget til det som i dag ansees å være en vellykket gjenreisningsby.   

 

Foto-Norge på Nordic Light 
Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner deltar i arbeidet med å etablere Foto-Norge,  

og ser fram til lanseringen av denne nye paraplyorganisasjonen på festivalen. Foto-Norge vil samle alle 

landsdekkende organisasjoner, dvs ca. 5000 yrkesfotografer og amatørfotografer.  

 

Fotografiets dag: invitasjon til deltakelse på juryert utendørs utstilling, frist 2. mai! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Jan A. Engvig 

Hele utlysningsteksten: http://www.preusmuseum.no/norsk/utstill_prosjekter_more.php?id=627_0_61_0_C 

http://www.nle.no/
http://www.preusmuseum.no/norsk/utstill_prosjekter_more.php?id=627_0_61_0_C

