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∗

Påminnelse om höstutflykten – se bilaga!

∗

Aktuell information från Enskede FK angående RIFO – arrangemanget
2-4 juni – se bilaga!

∗

En klubbledarträff planeras till hösten. Datum 1 oktober, heldag.
Plats: Täby Centrum. Två representanter från varje klubb.
Mer information i SVEFO-INFO’s augustinummer.

∗

Danderyds Fotoklubb arrangerar SVEFO-utställningen 2000.
BLANDAT
Datum: 25 november.
Mer information i kommande SVEFO-INFO.

Trevlig fotosommar!
SVEFO-styrelsen

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar och utkommer med 5 nr. per
år.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubbar
Utgivningsmånader : Januari, Februari, Mars, Augusti och Oktober
SVEFOs ordförande : Göran Kindwall, Oskarsvägen74
Postgiro: 81 76 40 - 6 , årsavgift: 200 kr.
181 56 Lidingö Tel. 08-765 85 71 Fax 08-765 85 79

SVEFO:s fotoutflykt till södra Dalarna
den 21 - 24 september 2000
”Höstfärger i konstens tecken”
SVEFO:s höstutflykt går i år till södra Dalarna. Hedemora blir
utgångspunkt för utflykter till Carl Larssons Sundborn och till Anders
Zorns Mora, där vi besöker deras gårdar och studerar deras sätt att
måla. Du får sedan möjlighet att själv tillämpa deras teknik på duken
med hjälp av din egen kamera i den vackra naturen i omgivningarna.
Du väljer själv om du vill medverka på konstutflykterna. Vill du hellre
själv planera en egen tur kanske tillsammans med några andra i gruppen
så kan du göra det. Södra Dalarna erbjuder ett mycket rikt
kulturlandskap.
För mer information, ring till Hedemoras turistbyrå tfn: 0225-343 48
eller gå in på södra Dalarnas hemsida: www.sodradalarna.com
Konsten som inspiration till bättre fotografiska bilder. Carl Larsson och
Anders Zorn skall stå för inspirationen. Naturen för höstfärgerna och du
själv för de fotografiska bilderna.
På kvällarna pratar vi bilder, erfarenheter och visar egna bilder. Ta med
10-15 st valfria bilder eller ett bildspel.
Fakta om Anders Zorn (1860-1920). Han är en av Sveriges mest
framstående konstnärer som också fick stor internationell berömmelse.
Det är främst hans porträtt- och nakenmåleri som gjorde honom känd.

Program för höstutflykten till södra Dalarna.
Avresa: Torsd 21 sep ca kl 17.00 med samåkning av personbil eller i minibuss,
beroende på antal deltagare.
Boende: 3 st nätter på Vandrarhemmet ”Hälla” i Hedemora. Kostnad 110
kr/person/natt. 0,5 km till centrum, modernt utrustat vandrarhem, b.la kök,
tvättstuga, dusch/bastu och TV-rum.
Fredag 22 sep, utflykt till Carl Larssons Sundborn, kl 12.00. 20 platser bokade.
Entrépris 65 kr. (45 min guidning)
Lördag 23 sep, utflykt till Zorngården i Mora, kl 12.00.
15 platser bokade. Entrépris 30 kr, och 25 kr för Zornmuseet.
Hemresa: Söndag 24 sep kl 11.00.
Kostnad per person: 330 kr.
Obs! Det tillkommer bensinpengar, ca 80-100 mil x 10 kr/mil = 800 – 1000 kr
som betalas under resan till den bilförare/minibuss ni åker med.
Anmäl dig: till SVEFO:s reseledare Patrik Österberg,
tfn: 08-520 208 44 eller 070-558 21 78.
Därefter betalar du in ditt belopp till SVEFO:s pg 81 76 40 - 6. På talongen anger
du namn, adress, tel.nr, klubbtillhörighet, ev tillgång till egen bil och märk
talongen ”Höstutflykt -2000”.
Välkommen till höstutflykten.

SISTA INBETALNINGSDAG är den 6 september
2000

Extra, Extra, Extra
RIFO 2-4 juni 2000!
________________________________________________________

Missa inte årets RIFO-dagar!
Den 2-4 juni erbjuds du bl.a.
x Högklassiga bildföredrag av
x Morten Krogvold
x Elisabet Zeilon
x Hans Hammarskiöld
x RIFO A&B – Enbilds-tävlingarna
x Juryns kommentarer
x Stora framgångar för SVEFO
x Originalbilderna utställda
x Produktinfo från leverantörer
x Sven-G med fotografisk litteratur
x Tillfälle att knyta nya kontakter
Det är fortfarande väldigt få anmälningar från medlemmar i SVEFO-klubbarna.
Vi tycker det är både trist och oväntat. Det var ju ovanligt många klubbar som
skickade in bilder till de olika tävlingarna – något som med glädje kan ses i de
resultatlistorna. De flesta programpunkterna kräver förhandsanmälan – inte bara
övernattningarna - så därför går vi ut med en liten påminnelse.
Missa alltså inte detta tillfälle att delta i ett RIFO-arrangemang. Det är första
gången på väldigt länge som det går av stapeln i Stockholmstrakten.

Många varma hälsningar
Enskede Fotoklubb
Mer information får du på vår hemsida: http://members.xoom.com/fotoklubb eller genom våra
kontaktpersoner nedan.
Kontaktperson
Telefon
Epost-adress
Område
Sven-Erik Johansson 08 – 612 82 07
sej@stf.se
Allmänt
Göran Zebühr
08 – 581 667 66
goran.zebuhr@swipnet.se
Allmänt
Britt Rehnfeldt
08 – 667 45 47
plopp@delta.telenordia.se
Program
Ulf Larsson
08 – 545 603 60
ulf.larsson.essingen@telia.com
Bokningar

ENSKEDE FOTOKLUBB
Program RIFO 2000
________________________________________________________
Alla aktiviteter genomförs på Quality Hotel Nacka.
Fredag den 2 juni 2000
Kl 10.00

Sekretariatet öppnar. Telefonnummer 070 – 552 57 87

Kl 12.00

Invigningsceremoni och vernissage. Ca 150 bilder från RIFO grupp A och
Bildexpo kan avnjutas i originalskick

Kl 13.00

Riksfotostämman. Årsmöte för Sveriges fotoklubbar.

Kl 16.00

Juryredovisning av Bildexpo (Ingelen Håkansson, Fotoskolan Gamleby) och
Färgdiasalongen (Jan Almlöf, chefredaktör Foto).
Prisutdelning

Kl 19.00
Kl 21.00

Bekantskapsträff, buffé (kostnad 175 kr inklusive bildföredrag)
”Vision och förändring” - bildföredrag av Elisabet Zeilon. (Entréavgift 60 kr för
dem som inte deltar i Bekantskapsträffen)

Lördag den 3 juni 2000
Kl 09.00

”Fotografi – visuell kommunikation” - Bildföredrag av Morten Krogvold
(entréavgift 60 kr)

Kl 11.00

Tid för lunch och utställningsbesök

Kl 13.00

Juryredovisning av RIFO grupp A och B.
Elisabet Zeilon och Hans Hammarskiöld motiverar sitt urval av bilder.
Prisutdelning

Kl 16.00

”Mitt fotografiska kaleidoskop” - bildföredrag av Hans Hammarskiöld/TIO
(entréavgift 60 kr).

Kl 19.00

Avslutningsmiddag (kostnad 320 kr)
Folkligt, festligt, högtidligt i skön blandning med god mat och dryck.

Söndag den 4 juni 2000
Kl 09.00

Sekretariatet öppnar

Kl 12.00

Sekretariatet och utställningen stänger

Flera fotografiska godbitar
Våra sponsorer (Kameradoktorn, Mamiya, Fuji, Pentax och Nikon) deltar också med
utställningar och demonstrationer 11 – 13 både fredag och lördag. Även Sven-G finns på
plats med försäljning av fotoböcker under lördagen.

