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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Viktig information om höstens aktiviteter:

Bildanalys
lördag/söndag 25-26 september

Alla fotografer inom SVEFO inbjuds att ta bilder på mottot ”Klang”! Varför då…..?
Jo, nästa sommar (2011) kommer vi att ha en utställning i publikfoajén i Stockholms Konserthus.
Vi räknar med att 30-32 bilder i 50x70 får
plats. Urvalet görs av representanter för
SVEFO och Konserthuset i februari nästa år.
Utställningen kommer att hänga en månad, vilken
är ännu inte bestämt.

SVEFO arrangerar en workshop under ledning av Britt– Marie Kühlhorn, tidigare prefekt och lektor i bildpedagogik vid Konstfack. Föredrag blandas med egna uppgifter.
Genomförs i Stockholmsområdet.
En avgift kommer att tas ut.
Detaljerad information kommer i slutet av
sommaren.

Så sätt igång och fota, analogt eller digitalt,

Boka 25/26 september för en helg i bildens
tecken!

Fotomässan hålls i år den 26-28 november.
SVEFO kommer traditionsenligt att finnas på
plats med såväl monter som bildplank. Även i år
räknar vi med att antagna bilder ur SVEFOutställningen skall visas.

SVEFO– utställningen arrangeras i höst av
Stockholm FK med redovisning den 7 november. Sedvanlig inbjudan i nästa SVEFOinfo i
slutet av sommaren.

Trevlig sommar önskar vi i SVEFOstyrelsen!

färg eller monokromt. Fota gärna i RAW-format.
Framtagandet av påsiktbilder kommer eventuellt
att ordnas centralt.
Mer detaljerad information kommer också i slutet av sommaren

Det tidigare aviserade samprojektet med
Bela-Pictura, som fått namnet ”Foto-Genus”
startar i dagarna och resultatet kommer att
presenteras på en utställning i slutet av april
nästa år. Berörda fotografer får särskild information om detta
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