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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Välkommen till höstens första
SVEFOinfo!
SVEFO 2009
Arrangeras i år av Ericssons FK
Söndag den 8 november

Fotomässan hålls i år på Stockholmsmässan
den 13-15 november. SVEFO kommer även i
år att finnas på plats.
.

Porträttfotokurs 1 dag..
av samma typ som tidigare kommer att
genomföras
Lördag den 7 november
Mer information finns i bifogade bilaga.
Det går också bra att kontakta Sven-Erik
Johansson på sej@bredband.net, 086128207 eller 070-3117478.

enligt tidigare utsänd kallelse, som bifogas detta info. Anledningen till att SVEFO hålls lite tidigare i år är att vi avser
att visa uttagna bilder på Fotomässan,
som går av stapeln 13-15 november.
Som brukligt är hålls i samband med
SVEFO utställningen SVEFOs årsmöte.
Årsmöteshandlingar utsänds med nästa
SVEFOinfo.

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

LM Ericssons Fotoklubb
Inbjuder alla SVEFO-anslutna fotoklubbar och enskilda medlemmar till

SVEFO-09
den 8 november 2009, Kistavägen 25, Kista
(vägbeskrivning på nästa sida)

10.30
11.00
12.00
13.00
15.00
17.00

Program
Utställningen öppnas
SVEFO-stämma
Lunch
Juryredovisning
Kaffe
Avslutning

På SVEFOs hemsida, www.svefo.eu, finns allmän information och regler för SVEFOutställningen. Medlemmarna registrerar sina bidrag på SVEFOs hemsida och
bidragen skickas klubbvis till:
Cristian Lintrup, Sjöfartsgatan 15, 120 62 Stockholm
Bidragen skall vara registrerade och poststämplade senast fredagen den 2 oktober
2009. Bildpaketet kan även överlämnas direkt till Cristian efter överenskommelse.
Respektive klubb ansvarar för att bilderna följer, enligt SVEFO, gällande regler.
För att underlätta hanteringen av bilder, bl.a. vid juryredovisningen, är vi tacksamma om
deltagarna laddar upp digitalt bildunderlag eller en scannad digital kopia i samband med
registreringen av bilderna. Detta gäller både påsikt och dia. I de fall tävlingsdeltagare ej har
digitalt bildunderlag eller saknar scanningmöjligheter ombesörjer LM Ericssons Fotoklubb
detta. Bilderna skall vara JPEG med längsta sida 768 pixlar och största filstorlek 500 kb.
Observera att juryn bedömer påsiktsbild och dia i original.

Avgiften per deltagare är 75 kronor för en klass och 125 kronor för mer än en klass.
Avgiften betalas in klubbvis senast fredagen den 2 oktober 2009 till LM Ericssons
Fotoklubbs plusgirokonto 25 47 63-6. Skriv ”SVEFO-09” och klubbens namn på
inbetalningskortet.
Frågor besvaras av:
Cristian Lintrup, cristian.lintrup@telia.com, 010-714 8908
Tohmas Vennberg, tohmas.vennberg@hotmail.com, 010-719 1147
Då SVEFO-09 hålls i Kista bör det inte vara brist på lunchrestauranger. Trots detta
kommer vi att erbjuda smörgås och dricka till självkostnadspris. Anmäl via mail eller
telefon om du vill ha lunchsmörgås.
Välkomna!
LM Ericssons Fotoklubb, www.erifk.se

Hitta till Kistavägen 25, Kista (röd punkt i kartan):

Se även www.sl.se för transport med kollektivtrafiken.

Stockholm i september 2009

Kurs i porträttfotografi med ljussättning
Bäste fotovän!
Jag inbjuder till en dag om porträttfotografi
lördag den 7 november 2009 med start kl 09.30.
Adressen är Bigarråvägen 8, Stockholm
Denna grundkurs är upplagd på liknande sätt som de kurser som jag genomfört tidigare. Vi
kommer att behandla bland annat följande:








vad är ett porträtt?
grunderna i ljussättning med exempel på enkla och lättanvända belysningar
olika ljustyper (blixtar, lampor, befintligt, hårt/mjukt)
kameror (digitalt/analogt), objektiv, film och andra tillbehör
olika modeller (breda och smala ansikten, glasögon mm)
samspelet mellan fotograf och modell, skapa förtroende
med mera

Jag kommer att visa och berätta utifrån vad jag har lärt i olika kurser och från egna erfarenheter. Jag kommer också att visa ljussättning på modell med hjälp av studioblixtar, men
metoderna är lika användbara med befintligt ljus. Deltagarna får själva öva i att sätta ljus på
modellen och sedan ta bilder, så ta med kamera. Vi skall se på och kommentera bilder bl a
tagna av kända fotografer. Och så blir det tillfälle till frågor och diskussioner.
Kursavgiften är 500 kr, som betalas direkt vid kursstaren Priset inkluderar dokumentation och
kaffe. Lunch äter vi på ett närbeläget ställe, var och en betalar för sig.
Anmälan görs till mig, helst via mail sej@bredband.net eller telefon 08-612 82 07 eller mobil
070-311 74 78. Efter din anmälan får du mer information med bland annat vägbeskrivning ca
2-3 veckor före kursstart. Om du undrar över något, ring eller maila!

Välkommen med din anmälan!

Sven-Erik Johansson EFIAP
Ruddammsvägen 17
11421 Stockholm
08-612 82 07
070-311 74 78
sej@bredband.net

