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Nu är det dags att betala medlemsavgiften till
SVEFO, 300 kr för klubb och 100 kr för enskild
medlem!
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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
God fortsättning på det nya fotoåret, som
SVEFO börjar med en rivstart:
1. Bild 08
Först har vi äran att bjuda in till Bild 08, vår digitala bildtävling. I år är Gävle FK arrangör. Viktiga
hålldatum är senaste dag för uppladdning 16 mars
och redovisningen söndag den 13 april.

Mer information och regler finns i bilagorna.

2. Bildutställning ”Åtta perspektiv”
Ett antal medlemmar i Midsommargårdens FK
har under ledning av fotografen och fotoläraren
Stefan F Lindberg genomfört egna större projekt. Resultaten presenterar de i form av en utställning. SVEFOs medlemmar inbjuds till en
presentation och visning av utställningen
onsdag den 13 februari kl 19.00
på Galleri Lyktan, Skogåstorget 10, Skogås
(pendeltåg till Skogås, kartblad 75D4)
Kom och lyssna på och se vad fotograferna har
gjort och vad de lärt sig. Ledaren Stefan kommer också att närvara. Här kan vi få uppslag
till aktiviteter i våra klubbar.
Se också bifogade inbjudan och affisch!

3. Mer bilder….

...blir det onsdag den 5 mars kl 19.00
i ABFs lokal, Esplanaden 3 C i Sundbyberg. Då kommer
Jan Thomas Stake från Kristinehamns FK att berätta om
och visa bilder från sina deltaganden i internationella salonger. Jan-Thomas eller J-T som han kallas, är Sveriges
och en av världens mest meriterade internationella tävlingsfotografer. Arrangemanget genomförs i samarbete
med ABF Norra Stor-Stockholm.
Vägbeskrivning
Du hittar lokalen i Sundbyberg i tegelhuset vid järnvägsövergången vid Esplanaden. Vid stationen gå uppgången
mot Landsvägen, gå rakt fram längs järnvägsspåret, förbi Sundbybergs Torg, gå igenom portalen med diverse
logotyper, rakt fram förbi uteservering vid Bällstabro
Värdshus och därefter till vänster, se skyltar. Bottenvåningen.
Avgiften 50 kr betalas helst till SVEFOs pg 817640-6.
Du kan också anmäla dig till Åke Tegbäck 08-820742
eller a.tegback@telia.com.

Porträttfotokurs 1 dag..
av samma typ som genomförts tidigare planeras i
mars/april. Kontakta Sven-Erik Johansson för mer
information, sej@bredband.net, 08-6128207 eller
070-3117478.
Bilagor till detta nummer:

Inbjudan till Bild 08

Regler Bild 08

Affisch bildutställning

Inbjudan bildutställning ”Åtta perspektiv”

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@telia.com
SVEFO plusgiro 81 76 40-6, årsavgift 300 kr/klubb,
100 kr/enskild. Hemsida www.svefo.eu

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

INBJUDAN TILL BILD-08
Gävle Fotoklubb inbjuder alla SVEFO:s klubbar och enskilda
medlemmar till BILD-08 söndagen den 13 april.
För året gällande tävlingsregler bifogas.
Sista dag för registrering och uppladdning på SVEFO:s hemsida
www.svefo.eu söndagen den 16 mars.

Tävlingsavgiften 125 kronor per fotograf skall klubbvis betalas in på
Gävle Fotoklubbs plusgiro 26 41 27-2 senast 7 dagar efter
anmälningstidens utgång.
Frågor om tävlingen besvaras per telefon 026-167927 eller mobil 0702963770 Lars Lindahl. Eller med e-post: gavle.fotoklubb@telia.com.
Mer information om lokal, jury med mera kommer i nästa nummer av
SVEFO-INFO.
Alla är välkomna med sina bilder! Tävlingsformen passar genom sin
enkelhet bra även för fotografer som befinner sig i början av karriären.
VÄL MÖTT I GÄVLE!

Tävlingsregler för BILD-08
a: Tävlingen är öppen för anslutna fotoklubbar och enskilda medlemmar i SVEFO.
b: Omfattningen är två digitala klasser: Enstaka färgbild och Enstaka monokrom
bild . Max 3 bilder per deltagare och klass.
c: Motivvalet är fritt. Bilderna får inte ha blivit prisbelönta vid tidigare tävlingar inom
SVEFO eller RSF
d: Alla former av bildbehandling är tillåtna.
e: Bilderna skall vara nedsparade i Adobe RGB/sRBG, JPEG och med en längsta sida
768 pixlar . Filstorleken får inte överstiga 300 kB.

f: Filnamnet formuleras fritt, men det får inte bestå av fler än 40 tecken inkl.jpg.
Registrering och uppladdning av bild sker av varje medlem på SVEFOS hemsida
www.svefo.eu.
För att få lösenord, kontakta din klubbs tävlingsledare. Enskild medlem kontakta
Jan Bergman via e-post: jan.bergman@svefo.eu.
g: Om du har problem med att skicka bilderna via SVEFO:s hemsida, kontakta
Stefan Areving i Gävle Fotoklubb, mobiltel.nr. 070-6087471.
h: Tävlingen sker både individuellt och mellan klubbarna.
Juryn rangordnar de 10 bästa bilderna i varje klass. Ettan belönas med 11 poäng,
tvåan får 9 p, trean 8 p och så vidare ner till tionde bilden som får 1 poäng.
Högsta poängsumman ger titeln ” Bästa fotograf” repektive ” Bästa klubb”.
Skulle fler än en få högsta poängsumman, värderas i första rummet högsta
placering i någon av klasserna och i andra hand enbart i färgklassen.

ÅTTA PERSPEKTIV.
Vi är åtta medlemmar i Midsommargårdens fotoklubb som finner stor
glädje att uttrycka oss i bild. För att ytterligare förbättra vår estetik
och personliga stil har vi under ett år gått en workshop med
Stefan F. Lindberg som handledare.
I det omfattande flöde av bilder som idag genomsyrar samhället,
upplever vi att bildspråket och det skrivna språket löper parallellt,
vilket ger anledning att fördjupa kunskapen i
bildkommunikation.
Vi är en brokig skara med högst olika livserfarenheter. Detta har inte
hindrat att vi samlats kring bildens möjlighet till uttryck inom följande
teman; abstraktion, arkitektur, människan, natur och symbolik.
Vi när också en förhoppning att kunna inspirera andra fotoklubbar till
liknande workshops.
Bengt Gustafsson, Conny Wallgren, Christer Hurve, Daniel Lindberg,
Kjell Werner, Kurt Ekh, Kåre Frenning och Markus Dagnell

