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Ordföranden har ordet
Svettrem obligatorisk även för minsta
fotouppgift
torde man kunna säga har varit sommarens motto. Det lä r
bli glest med regnbågar, dramatiska moln och regnbilder i
sommarens bildskörd, men det jämnar väl ut sig mot alla
andra regnsomrar.

SVEFO-utställningen
med årsmöte som arrangeras av Kista Fotoklubb, har fått
ändrat datum. Nytt datum är lördagen den 30 november.
Programmet bifogas och reglerna kan hämtas hem från
SVEFOs hemsida.

Bild 2003
har ännu inte fått någon arrangerande klubb och det är
önskvärt att någon anmäler sig så snart som möjligt.

Digitalbildtävlingen
är genomförd men ej redovisad. 14 fotografer från 7 klubbar deltog med 40 färgbilder och 19 svartvita. Redovisning
äger rum i Nynäshamn lördagen den 13 oktober. Samtliga
klubbar som deltagit kommer att får en CD-skiva med de
deltagande bilderna på för att kunna göra en intern bedömning inom klubben, som sedan kan jämföras med den
officiella som sker i Nynäshamn lördagen den 13 oktober
Eftersom endast 7 klubbar deltog finns många att välja på
som platsar för att arrangera bild 2003!!!

Klubbledarträff
Om digital bildhantering. Lördagen och söndagen
den 16-17 november 2002 i Kräftriket, Stockholms
universitet. OBS! Datumet!
SVEFO årsmöte och utställning
Arrangeras av Kista Fotoklubb den 30 november.
OBS! Datumet!
Nästa SVEFO-INFO
I november.
Digitalt Breddläger
Januari 2003.

Annonstavla
Xposeptember på Midsommargården.
Utställning 1 - 25 september. Föredrag 3 september – 6 oktober. Se även http://come.to/mgfk för information om entréavgifter.
”Sundbybergs Fotoklubb på Hornsgatan”, 50 års
jubileum med gamla och nya bilder. Vernissage 7
september. Utställningen pågår till den 27 september. Café William, Hornsgatan 96-98. Öppet ti-fre
11-16.
Danderyds Fotoklubb inbjuder till en fotokväll den 4 november. Se sid 2.

Galleri Mazarin i Söderhamn har fotoutställningar
med medlemmar från Gävle FK: Ingemar Eklund
och Karl-Erik Åhman 24/8-28/9. Även på Café
Mamsell i Bergengrenska Gården, i Gävle finns bilBilagor till detta SVEFO-INFO
•
Inbjudan från Nynäshamn Fotoklubb
•
Klubbledarträff
•
Inbjudan från Kista FK: SVEFO-02
•
Xposeptember på Midsommargården
1-6 oktober

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande : Sven Gedda, Drakskeppsvägen 51,
SVEFO -INFO utkommer med 5 nr per år: januari, februa183 63 Täby. Tel. 08-732 38 85, e-post: sven.gedda@svefo.cx
ri, april, september och november.
SVEFO postgiro: 81 76 40 - 6 , Årsavgift: 300 kr /klubb,
SVEFO -INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klub100 kr/enskild.
bar.
Redaktörens e-post adress: eva.carnestedt@svefo.cx
Hemsida : www.svefo.cx

Ordföranden har ordet (forts)
Klubbledarträffen
riktar sig till ordföranden eller den inom klubben som har
hand om datautvecklingen. Avsikten är att vi genom denna kurs skall sprida kunskap om användningen digital
bildhantering inom klubbarna och underlätta utvecklingen
inom klubbarna inom detta område. Viss dokumentation
kommer att ges. Eventuella frågor besvaras
Sven Gedda , 08-732 38 85 (ej mellan 26/9 och 10/10),
Åke Tegbäck tel. 08-82 07 42 och Jan Bergman tel.
08-768 23 53. Programmet redovisas separat. Observera
att datumet är ändrat sedan tidigare utskick.
Den planerade seglatsen i Stockholms skärgärd fick tyvärr inställas på grund av ett mindre haveri. Vi tar nya
tag och återkommer med en vårutflykt.

Ordförande
Sven Gedda

Digitalt Breddlägger i januari -03
Endast två klubbar anmälde intresse för nya
breddlägger, ytterligare två klubbar anmälde intresse efter kontakt. Ändå var intresset så stort
från dessa fyra klubbar och det räcker till ett
nytt breddläger på temat.
Föredragshållarna från den kursen har kontaktats och ställt sig positiva till att ställa upp även
nästa gång. Ytterligare information kommer när
alla detaljer föreligger.
Det torde inte råda något tvivel om att den digitala bildhanteringen har kommit för att stanna. I
det sammanhanget kan det vara värt att nämna
att man kanske skall skilja på att ta bilder med
en digital kamera och framställa sina analoga
bilder med hjälp av dator och skrivare. Det är
den senare metoden som SVEFO har engagerat
sig i, den andra skiljer sig inte nämnvärt från att
ta bilder med en analog kamera. Framställningssättet är densamma för båda metoderna.

Danderyds fotoklubb inbjuder till en intressant fotokväll
Tid: Måndagen 4 november 2002 kl. 19.00 .
Plats: Danderyds församlingsgård, Skogsviksvägen 1 .
Fotograf: Lennart Olsson visar sitt bildspel "Vägen till bron" .
Entré: 30 kronor.
I pausen serveras kaffe med tilltugg till en kostnad av 20 kronor .
Under kvällen kommer lotter att säljas och fina priser att lottas ut.
Välkomna!
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KLUBBLEDARTRÄFF
OM DIGITAL BILDHANTERING
Lördagen den 16 och söndagen den 17 november 2002
PROGRAM
Lördag kl 10.00-12.00
Sven Gedda och Anders Cassel
Kort genomgång av några grundläggande begrepp om datorns funktionssätt vid digital bildhantering. Datorns färgsystem, Introduktion till Photoshop, och presentation av verktyg Photoshop och zonsystemet.
Lördag kl 13.00-16.00
Stefan Ohlsson. Fotografisk tidskrift med stor erfarenhet av digital bildhantering pratar om färghantering, en rutin för att bearbeta bilder i Photoshop och vad är bra för fotografer i Photoshop.
Söndag kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00
Lars Köhler reklamfotograf från Nerström & Köhler men mångårig erfarenhet av att undervisa om
Photoshop. Hur går man vidare med den inscannade bilden i Photoshop. Användning av bra verktyg för
fotografer.

Lokal: Företagsekonomiska institutionen, Kräftriket, hus 3, se www.fek.su.se/kraftriket/map.html för
karta över området. Parkering finns i området.
Kostnad: 550:- per deltagare. Lunch intages på närbelägen restaurant och ingår i priset. Kaffe serveras i
pauserna.
Anmälan: per e-mail till klubbledartraffen@svefo.cx senast den 10 oktober. Först till kvarn gäller.
Ange i anmälan om du tar med egen bärbar dator, om det är Mac eller PC och om du har Photoshop installerat.
Det finns ca 13 PC (ej Mac) att tillgå med Photoshop inladdat. Varje deltagare kommer att förses med en
CD-SKIVA med program, övningsexempel och dokumentation.
Deltagaravgiften inbetalas till SVEFOS postgiro 817640-6, senast den 15 oktober. Ange namnadress
och klubbtillhörighet på talongen och märk den med "Breddlägret" Deltagarantalet är begränsat till 20 personer och "först till kvarn" gäller som vanligt.

MGFK MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBB
Xposeptember på Midsommargården. Utställning 1 - 25 september, öppet måto: 10.00-20.00. Fr: 10.00-14.00. Föredrag 3 september – 6 oktober.
Mer information: http://come.to/mgfk

Söndag 2002.09.15 Tid 15.00, entré 45:“På Stan från gryning till skymning ”
Fotografen Stig Segerström tar oss med på en engagerad och entusiastisk tur i Stockholm.Stig har varit verksam fotograf i ca 50 år och har mängder av bildvisningar bakom sig.Det är nästan ofattbart att han fortfarande
är lika engagerad i sina teman,sina bilder och i sina framträdanden.

Tisdag 2002.09.17 Tid 19.00, entré 45:“Svalbard ”
Rolf Larsson tar med oss på en resa med expeditionsfartyget Orion runt Spetsbergen med glaci ärer,fåglar,
sbjörnar och valrossar m.m.

Söndag 2002.09.22 Tid 15.00, entré 45:“Bron ”
Stig Segerström återkommer med en bildberättelse från Årstaholmar och Årstabron daterad 1996-1997.

Tisdag 2002.09.24 Tid 19.00, entré 60:“Från intimitet till storslagenhet ”
Fotografen Björn Abelin tar oss med på en “vandring ” där känslan i bilden är ett viktigt element.Han
kommer bl.a.att prata om sitt sätt att jobba med “rumslighet ”.

Onsdag 2002-09-25 Tid 19.00, entré 45:“Titta eller SE ”
Fotografen Rune Jonson och bildmakaren kåre frenning visar på många självklarheter som vi
alla oftast glömmer.Del 1 “Motivera din bild ”.Del 2 “Magen och hjärtat ”.

Söndag 2002-09-29 Tid 15.00, entré 60:“Stockholm,staden som försvann ”
Björn Sylven och Anders Sjöbrandt ,författarna till boken med samma namn,berättar om hur det var förr.

Söndag 2002-10-06 Tid 19.00, entré 60:“Svarta kön och mörka händer ”
Fotografen Anders Petersen gör en av sina fåtaliga offentliga diabildsvisningar hos oss! Detta är ett tillfälle du
inte ska missa.Anders är en av vårt lands mest kända fotografer.Han har utvecklat en mycket personlig bildstil
som det är en upplevelse att få ta del av. När vi dessutom får höra Anders själv berätta om sina egna bilder blir
det en högtidsstund för de flesta.

Välkomna
till redovisningen av SVEFO:s första digitalbildtävling. Den äger rum i
Nynäshamns Folkets Hus (Vågen) söndagen den 13 oktober 2002
kI10-14.
Kommer Du med tåg: Åk till Nynäshamns station och promenera Centralgatan upp till
Centrum. Vid fontänen tar Du Fredsgatan till vänster. FH ligger ca 100 m in på gatan.
Kommer Du med bil: Kör nya infartsleden och fortsätt sedan utmed hamnen till f d
stationshuset (idag turistbyrå). Strax därefter tar Du höger vid skylten Centrum.
Fortsätt Centralgatan (två kvarter) till Konsum där Du tar Mörbyvägen in till vänster.
På vänster sidan har Du nu en parkering som ligger i direkt anslutning till F H.

Program
1. Kl 10.00 Inledning. Redogörelse för bakgrunden till tävlingen.
2. " 10.15 Visning av samtliga inlämnade bilder
3. " 11.15 Lunchpaus. Information kommer att lämnas om
lämpliga matställen.
4. " 12.30 Juryn visar och kommenterar antagna bilder. Eftersom
klubbarna fått möjlighet att se tävlingsbilderna i förväg
ges möjlighet till fri diskussion och jämförelse med
juryns beslut.
5. " 13.45 Prisutdelning och avslutning.

Kista Fotoklubb
inbjuder alla SVEFO's klubbar och dess medlemmar till
årets stora fototävling och utställning

SVEFO - 02
Utställningen visas lördagen den 30 november i Kista utanför Stockholm då också juryn
kommer att redovisa sin bedömning av de insända bidragen. Närmare information kommer i
följande SVEFO-INFO.
Vi bifogar regler för deltagandet. Bidragen skall sändas in klubbvis och åtföljas av följesedlar,
noggrant ifyllda. Klubben svarar för att bidragen följer gällande regler.
Bidragen skall vara inlämnade senast tisdagen den 15 Oktober !!
Sänd med ett frankerat vykort adresserat till den deltagande klubbens tävlingsledare. Detta kort
återsändes som bevis på att Kista Fotoklubb mottagit tävlingsbidragen.
Bidragen sändes till:

Kista Fotoklubb,
C/O Nicklin Helsingörsgatan 49, 2tr
164 44 Kista

Kostnaden för att delta är 50 kr för en klass, 75 kr för två klasser och 100 kr för tre eller flera
klasser per deltagare. Avgiften skall betalas in klubbvis senast tisdagen den 15 oktober till Kista
fotoklubbs postgiro 67 86 62-8. Skriv "SVEFO-tävlingen -02" och klubbens namn på
talongen.
Den som behöver fråga om något kan ringa någon av
Thomas Nilsson
tel 08 / 752 86 92
Thor-Leif Nicklin
tel 08 / 752 07 30
Jan Widenberg
tel 08 / 752 60 97
Ralph Jonsson
tel 08 / 752 08 48
eller titta på SVEFO-02's hemsida, http://www.bahnhof.se/SVEFO, som uppdateras regelbundet.

Kista Fotoklubb startades 1981. Klubbens har förnärvarande ca 40 medlemmar. Klubben har
deltagit regelbundet och med framgång i SVEFO's fotoutställningar.

