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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Välkomna tillbaka efter en skön sommar och till en
höst med många intressanta fotoaktiviteter!
SVEFO
Årets SVEFO-utställning arrangeras av Danderyds FK
söndag den 26 november, se bifogade inbjudan. Märk
att inskicket av bildbidrag skall vara poststämplade senast den 9 oktober. Det är också nya regler, baserat på
beslut på SVEFO-stämman 2005. Se bilaga. Det har
kommit in lite synpunkter på de nya reglerna, men det
får vi diskutera efter årets utställning.
Fotomässa
blir det på Factory i Nacka Strand 10-12 november. Ambitionen är att försöka fylla det tomrum som den nedlagda fotomässan i Göteborg lämnat efter sig. SVEFO kommer att finnas på plats.
Foto-workshop
Under hösten 2005 genomförde SVEFO en mycket uppskattad workshop på Biskops Arnö under en engagerad
ledning av fotografen Stefan F Lindberg. Vi är glad att
få inbjuda SVEFOs medlemmar till en ny workshop lördag den 14 oktober med rubriken ”Det personliga uttrycket”. Det blir både föredrag och praktiska uppgifter.
Det exakta programmet är inte spikat ännu, men vi räknar med att snart kunna presentera det på SVEFOs hemsida, men vi vill gärna presentera Stefans beskrivning av
dagen:
Kursen syftar till att öka kunskapen i bildens språk och
att genom det utveckla det personliga uttrycket.
Bilder finns överallt omkring oss. Fortsättning —>

I likhet med att vi lär oss skriftspråket för att kunna kommunicera och informera finns det på samma sätt all anledning att
fördjupa oss bildspråket. Med ökad kunskap om bildens betydelse och påverkan kan vi lättare särskilja och ta till oss. Genom att ge bildupplevelsen ett språk ökar medvetenheten om
våra upplevelser och vi kan genom det utveckla det personliga
bildspråket.

Xposeptember Stockholm Fotofestival 2006
23 september 22 oktober
Festivalprogrammet presenteras närmare på: www.
xposeptember.se.

Midsommargårdens Fotoklubb inbjuder
till

FOTOUTSTÄLLNING-06
GEMENSKAP
INGÅR I XPOSEPTEMBER - STOCKHOLMS FOTOFESTIVAL
vernissage : 17 september : 12.00-16.00
utställning : 18 september - 5 oktober
öppettider : måndag - torsdag 10.00 - 20.00, fredag 10.00 - 14.00
adress : Midsommargården, Telefonplan 3

röd tunnelbana mot Fruängen till Telefonplan
www.mgfk.se
Danderyds Fotoklubb inbjuder alla medlemmar i SVEFO klubbarna till en intressant kväll
med frilansfotografen Sara Alinder den 11
december kl. 19:00. Vi håller till i Danderyds
församlingsgård Klockargårdsvägen 2 Danderyd. Mitt emot
Danderyds Kyrka med motorvägen emellan.
Välkomna! Fritt inträde
Aktuella utställningar
Gunnar Smoliansky är mycket aktuell nu bland annat med en
utställning på Stockholm Stadsmuseum med vernissage den
23 september.

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4
169 33 Solna .Tel 08-820742. a.tegback@svefo.cx
SVEFO postgiro 81 76 40-6, årsavgift 300 kr/klubb,
100 kr/enskild. Hemsida www.svefo.cx

SVEFO-INFO utkommer med ca 5 nr/år
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och bidrag
från alla klubbar. Redaktör Sven-Erik Johansson
Tel 08-612 82 07, sej@bredband.net

DANDERYDS FOTOKLUBB
Plusgiro 49 27 37 - 2

www.svefo.eu/danderyds.fk

Danderyds Fotoklubb
Inbjuder alla SVEFO´s fotoklubbar och dess medlemmar till årets stora fotoutställning:

SVEFO - 2006
Utställningen kommer att visas söndagen den 26 november 2006 i Hörsalen i Täby centrum. Juryn
kommer då att redovisa sina bedömningar av de insända bidragen. Närmare information kommer i
SVEFO-info nr 3.
För i år gäller nya regler. Bland annat har utställningsgrupperna ändrats. Se de nya reglerna på
SVEFO’s hemsida www.svefo.eu. Medlemmarna registrerar sina bidrag på SVEFO’s hemsida och
bidragen skickas sedan klubbvis till:
Danderyds Fotoklubb
c/o Jan Bergman
Ringvägen 39
182 46 Enebyberg

Bidragen skall vara poststämplade senast måndagen den 9 oktober !!
Klubben ansvarar för att bidragen följer gällande regler.
Avgiften per deltagare är 70 kronor för en klass och 120 kronor för mer än en klass. Avgiften betalas
in klubbvis senast måndagen den 9 oktober till Danderyds Fotoklubbs plusgiro 49 27 37 – 2. Skriv
”SVEFO-utställningen – 2006” och klubbens namn på inbetalningskortet.
Frågor i samband med detta besvaras av följande personer:
Jan Better
Jan Bergman

tel 08-96 12 24
tel 08-768 23 53

Se även hemsidan www.svefo.eu

Väl mött!
Danderyds Fotoklubb

Regler för SVEFO-utställningen
1.

Utställningen omfattar följande grupper:
A
B
C
D

Kollektion
Kollektion
Enstaka
Enstaka

påsiktsbilder
färgdia
påsiktsbild
färgdia

2-5 bilder
2-5 bilder
1-3 bilder
1-3 bilder

Anmärkning: En påsiktsbild kan vara i svartvitt alternativt i färg.
2.

Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna och får ej blivit prisbelönta vid tidigare
utställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO. Varje fotograf rekommenderas att inte
använda samma eller snarlik bild i mer än en grupp.

3.

I enstaka bild, grupp C respektive D, får max 3 bidrag inlämnas per deltagare.

4.

Påsiktsbilder, grupp A respektive C, monteras på kartong. Längsta sida inklusive
kartong/passepartout får inte vara längre än 40 cm och inte kortare än 20 cm.

5.

Diabilder, grupp B respektive D, ska vara monterade mellan glas i en ram med format
5X5 cm respektive 7X7 cm. Eventuell avmaskning skall göras mellan glasen.

6.

Alla bilder märkes med fotografens namn, fotoklubb, bildtitel och vilken
utställningsgrupp bilden deltar i. Ange gruppens bokstav. Kollektionsbilder ska även
numreras. Påsiktsbilder märkes på baksidan i övre vänstra hörnet. Diabilder ska, när
de betraktas rättvända, ha en färgad punkt i nedre vänstra hörnet.

7.

Deltagarna registrerar sina bilder på SVEFO:s hemsida www.svefo.eu. Ett lösenord för
tillgång till klubbens konto erhålles från klubbens tävlingsansvarige.

8.

Bilder som inte följer dessa regler kommer inte att deltaga i bedömningen.

9.

Uttagna bilder kan komma att ställas ut på redovisningens plats eller annan plats under
viss tid efter redovisningen om arrangören eller SVEFO styrelsen har möjlighet att
ordna detta.

10. Insändande av bilder innebär att ovanstående regler accepteras.
11. Ett till den tävlingsansvarige separat tilldelat lösenord ger via SVEFO:s hemsida
tillgång till alla klubbens deltagares registreringar. En utskriven kopia bifogas då
klubben sänder in bilderna till arrangörsklubben. Tag kontakt med arrangörsklubben
om Internet inte kan hanteras.
12. Försändelserna ska emballeras mycket väl. Emballaget ska kunna användas vid
bildreturneringen. Arrangören kommer att hantera insänt bildmaterial med största
varsamhet, men kan inte ikläda sig ekonomiskt ansvar för eventuella skadade eller
förlorade bilder.
13. Ange en e-postadress dit arrangörsklubben kan bekräfta att den mottagit bilderna och
deltagaravgiften. Endast i de fall e-post ej kan hanteras skall ett adresserat och
frankerat “svarskort” medsändas tillsammans med bilderna

Allmänt om SVEFO-utställningen
Målsättning
I den årliga SVEFO-utställningen ges fotograferna i fotoklubbarna ett forum att visa upp det
bästa i bildväg som skapats under det senaste året.
Med hjälp av en bildkunnig och kompetent jury som under trevliga former får motivera sitt
urval av våra bilder bör vi få konstruktiva, utvecklande och inspirerande kommentarer till
bilderna.

Utställningen
SVEFO-utställningen omfattar följande grupper:
•
•
•
•

Kollektion påsiktsbilder
Kollektion färgdia,
Enstaka påsiktsbild,
Enstaka färgdia,

2-5 bilder
2-5 bilder
1-3 bilder
1-3 bilder

Anmärkning: En påsiktsbild kan vara i svartvitt alternativt i färg.

Utmärkelser
I varje grupp antags 10 bilder/kollektioner utan inbördes ordning. Alla antagna bilder/
kollektioner tilldelas ett diplom. Dessutom kan ett antal bilder/kollektioner bli
hedersomnämnda. Detta innebär att de hedersomnämnda inte har samma höga status som
de antagna men ändå kommer att visas och kommenteras vid redovisningen.
(Om färre än 20 bidrag har inlämnats till en grupp kan juryn antaga färre än 10 st, dock
minst 5.)
Framgångsrikaste fotograf får en plakett och ett diplom. Om fler fotografer samlat lika
många poäng och det ej går att skilja dem åt med eventuella hedersomnämnanden blir det
delad "seger".
Framgångsrikaste klubb får en inteckning i vandringspriset för bästa klubb och ett diplom
som förkunnar att klubben var "bäst" det året. Går det inte att skilja klubbarna åt blir det en
delad seger. Den klubb som först får sin tredje inteckning får behålla vandringspriset för
gott.

Poängberäkning
Enstaka-bild-grupperna:
•
Varje antagen bild får
•
Varje hedersomnämnd bild får
Kollektions-grupperna:
•
Antagna kollektioner får
•
Hedersomnämnda får

1 poäng.
+ (1 plustecken).
3 poäng.
++ (3 plustecken).

(+ tecknen används för att söka skilja fotograf resp fotoklubb om fler har fått lika många
poäng.)

