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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Här kommer årets andra SVEFOinfo
med inbjudan till redovisningen av Bild
08 och lite andra notiser.
Den aviserade bildkvällen med Jan Thomas Stake fick tyvärr ställas in på grund
av för litet intresse. Synd tycker vi i styrelsen, det hade varit ett utmärkt tillfälle
att se bilder som premierats över hela
världen.

Vi kan redan nu avisera att det blir Fotomässa i Nacka Strand även i år, nämligen 14-16 november.

Det är alldeles för få klubbar som betalat årsavgiften till SVEFO, så passa på
att göra det nu!
300 kr per klubb kostar det!
Hälsningar
SVEFO-styrelsen

Bild 08
Inte mindre än 308 bidrag har skickats in till
SVEFOs digitalbildtävling
Bild 08, ett mycket gott resultat. Den arrangerande klubben Gävle FK bjuder nu in till
redovisningen
söndag den 13 april i Gävle
Tider, plats och program framgår av bifogade inbjudan.
Lägg märke till att alla bilder kommer att visas innan juryn presenterar sitt val. Passa på
att komma till denna fotodag och se vad
andra klubbmedlemmar har åstadkommit.
Det är lätt att ta sig till Gävle. Kanske är ni
några som kan samåka med bil, annars är tåget ett bra alternativ. Följande tågtider från
och till Stockholm rekommenderas:
- från Stockholm 07:58 framme 09:33
- från Gävle 17:02 framme 18:30.
Lokalen ligger nära stationen ( se kartan).
OBS att Gävle FK vill ha förhandsanmälan
för att beräkna kaffe och smörgåsar enligt
programmet! Se bilagan!
.

Till Dig som får SVEFOinfo:
Sprid informationen till övriga medlemmar i
klubben!

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

Gävle Fotoklubb hälsar
Välkommen till SVEFO Bild – 08
Söndag 13 april i Studiefrämjandets lokal
Norra Köpmangatan 12A Gävle.
Jury är två pressfotografer: Lasse Halvarsson Gefle Dagblad
och Jenny Lundberg Arbetarbladet i Gävle.
Program:
Dörrarna öppnas kl.11.00
Programmet börjar kl.12.00 med bildvisning från Marocko av
Lars Lindahl.
Därefter sker visning av samtliga monokroma bilder och juryns
redovisning samt prisutdelning.
Fikapaus med kaffe/te och smörgås till självkostnadspris
Ca: 13.30 - 14.15.
Bildvisning av juryn från sitt arbete som pressfotografer.
Därefter sker visning av samtliga färgbilder och juryns
redovisning samt prisutdelning och plakettutdelning.
Deltagande klubbar får resultatlistor och en CD med samtliga deltagande
bilder.
CD:n delas ut direkt efter redovisningen, klubbar som inte kan
närvara får CD:n per post.
Avslutning ca: 16.00.
OBS! Eftersom vi skall beställa smörgås och kaffe måste vi ha
anmälan om deltagande senast tisdag 8 april till Lars Lindahl,
Tel. 026-167927 eller mobil 070-2963770. Han svarar även på andra
frågor.
Vi i Gävle FK ser fram mot en gemytlig dag med fotovänner från
SVEFO-distriktet.
Vägbeskrivning: Se bifogade kartor.

