SVEFO-INFO

K A L E N DA R I U M
Kommande aktiviteter:
31 mars
Redovisning av "BILD 2001" i Kryddgården, Enköping.
Se bilagd program och karta.

25-27 maj
RIFO i Skara.

30 maj

Mars 2001

Nr 02/01

Bildvisning av och med Mattias Klum i Lidingö stadshus.
Se bilagd program.

Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar

Höstens program fylls på senare

VIKTIGT FRÅN SVEFO
Nu är det hög tid att betala in årsavgiften för 2001.
Klubbar 200 kr. Enskilda medlemmar 100 kr.
Inbetalningskort bifogas.

SVEFO:s vinterutflykt till Arholma,
25-28 januari 2001
Vi var en liten skara på 6 personer som
startade vår utflykt vid Simpnäs brygga på
torsdagskvällen för en kort färd med
taxibåt till Arholma. På kajen lastades
cykelkärror med kameror, mat och annat
pick och pack vi hade med oss. En dryg
kilometers promenad på halkig väg
väntade oss, innan vi kunde ta det mysiga
vandrarhemmet i besittning. Hela huset
hade vi helt för oss själva och kunde
därmed husera fritt i huvudbyggnaden.
De två fotodagarna bjöd på duggregn och
snölopp och det blev mest närbilder av
allehanda slag som gällde, båtar, bojar, rep,
sjöbodar, stugor, brevlådor och så båken
förstås. Ja, motiv fanns det gott om i och
omkring Arholma by och hamn. (av såväl
mänsklig som naturlig art.) Vi spridde oss
över ön och lokalbefolkningen undrade
över dessa egendomliga stadsmänniskor
som gick omkring med stativ och kameror
på deras ö. "Det finns väl ingenting att
fotografera här?" var uttrycket i deras ögon.
Vila samt en gemensam middag och

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom
SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar.
Utgivningsmånader: Jan, Febr, Mar, Aug, Okt/Nov
Postgiro: 81 76 40 - 6

Årsavgift: 200 kr.

bildvisning förströdde oss efter mörkrets
inbrott.
Även på söndagen kunde vi ägna förmiddagen åt fotografering innan det var dags
för lunch, packning och städning inför
hemfärden. Då klarnade det upp och när
vi lämnade Arholma på eftermiddagen
strålade solen från en klarblå himmel. Inne
på fastlandet däremot låg en tät dimma.
Vi som var med fick en skön och avkopplande helg med trevligt umgänge. Det är
synd att så få vill eller kan deltaga i dessa
verkligt välarrangerade och billiga utflykter
som SVEFO anordnar. De är oerhört fina
tillfällen att komma till platser man kanske
inte annars skulle besöka och att lära känna
andra fotointresserade under gemytliga
former.
Britt Rehnfeldt
Enskede FK

Ordförande: Göran Kindwall
Oskarsvägen 74
181 56 Lidingö
Tel: 08- 765 85 71 Fax: 08- 765 85 79

Enköpings Fotoklubb hälsar alla Svefo’s
fotoklubbar och deras medlemmar välkomna
till ”BILD 2001”.
Plats: A- salen i Kryddgården, Källgatan 1B, Enköping.
Tid: Lördagen den 31 mars 2001 enligt följande program.
Kl.10.00 Lokalen öppnas för visning av utställda bilder i
grupp A (svart/vitt) och grupp C (färg negativ).
Kl.11.00
• Välkomnande och jurypresentation av EFK’s ordförande,
Roland Schröder.
• Visning av samtliga bilder i klass B (färg dia).
• Juryredovisning av antagna/ placerade och
hedersomnämnda bilder i:
– klass A (svart/vitt)
- klass C (färg negativ)
PAUS Möjligheter till lunch eller annan förtäring.
Juryredovisning av antagna/placerade och hedersomnämnda
bilder i klass B (färg dia).
Avslutning med prisutdelning till framgångsrikaste fotograf
och klubb.
Jury för ”BILD 2001” är tre aktiva välrenommerade
bildproffs med lång yrkesvana.
• Kerstin Eilert; studiofotograf med bröllop, porträtt,
modell- och djur fotografering som specialitet.
• Johnny Schou; studiofotograf med reklam, industri- och
digitalfotografering som specialitet.
• Stig Norling; pressfotograf, allround på EnköpingsPosten, har bla just nu erhållit Landstingets
Kulturstipendium i Uppland.
Alla tre är yrkesverksamma i Enköping och utbildade på
bildbedömning.

Allmänt: Kryddgården är ett äldreboende med alla tänkbara
aktivitetsmöjligheter.
Här finns matservering och cafeteria.
Parkering: Parkering finns utanför Kryddgården, men den
är avgiftsbelagd (även lördagar) varför vi hänvisar till
avgiftsfria parkeringen vid varuhuset Robin Hood.
Den ligger på gångavstånd, ca 200 m till möteslokalen.
Vi hoppas att allt ska framgå av den medföljande
kartskissen.
Återlämnande av bilder kan ske direkt efter avslutningen.
Bilderna kvitteras klubbvis av en representant för
deltagande klubb. Övriga bilder kommer att återsändas till
respektive klubb.
Eventuella frågor kan ställas till:
Lennart Dahlqvist tfn. 0171- 313 10 eller
Roland Schröder tfn. 018- 39 40 04

Välkomna till Enköping!

Mattias Klum till Lidingö Fotoklubb
Datum:
Tid:
Plats:
Kommunikationer:

30 maj 2001.
19:00
Lidingö Stadshus, Sessionsalen
Stadshuset ligger intill Lidingö Centrum. Buss från Ropsten.

Programmet beräknas ta 1 timme. Det kommer att finnas god tid för frågor. Efter paus
fortsätter Lidingö Fotoklubbs medlemmar sitt ordinarie månadsmöte.

Seendets Passion – att bli berörd och att beröra andra.
Mattias kommer att visa bilder och berätta från sina expeditioner i Indien, Borneo och
Guyana.
Mattias är född 1968 i Uppsala och har arbetat som fotograf sedan 1984. Han har företagit ett
antal fotoexpeditioner till några av världens mest otillgängliga platser. Mattias har skildrat
såväl svensk som tropisk natur och hans arbete har publicerats i ett flertal böcker som också
har översatts till flera språk och rönt internationell framgång. En estetisk naturdokumentär
från Borneos regnskog av Monika och Mattias Klum visades i Sveriges Television 1998.
Filmen har översatts och visas internationellt.
Mattias Klum har genom åren tilldelats ett flertal stipendier och utmärkelser och han är idag
efterfrågad av världens ledande tidskrifter: National Geographic, Geo och Audubon för sin
prisbelönta och omanipulerade bildkonst.
Programmet genomförs i samarbete med:
Lidingö Stad – Kultur och Fritid
Lidingö Ornitologiska Förening
Naturskyddsföreningen i Lidingö
Friluftsfrämjandets lokalförening på Lidingö
Inbjudna är även medlemmar av de fotoklubbar som ingår i
SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
Evenemanget har möjliggjorts genom sponsring från Nikon Svenska AB. Det kommer även att
finnas möjlighet före och efter programmet att se valde delar av den Nikon-utrustning som
Mattias använder för sin fotografering.

