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Några aktuella utställningar:

2/2012

På Fotografiska kan vi se Anton Corbijn
till den 15 april.

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar

André Kertész klassiska bilder hänger till
den 27 maj

April

Bildtävlingen 2012
Resultat med juryns redovisning blir det

Söndag den 22 april 2012

Dessutom flera mindre utställningar!
Galleri Kontrast visar ”Årets bild” till den
29 april.
.

på Midsommargården Telefonplan 3
Utställningen är öppen från kl 10.45 och programmet börjar kl 11.00.
Arrangör är i år SVEFO-styrelsen.
64 fotografer från 9 klubbar har lämnat in 480
bilder. Störst deltagande är det i färgklassen
med 179 bidrag, sedan 157 i monokroma klassen samt 144 bidrag i temaklassen (”Vår tid”).

Kom till Midsommargården den 22 april och
lyssna till juryns kommentarer! 15 verk i
varje klass har valts ut, är du med bland
dem?
Dessutom kommer alla deltagande bilder i
alla tre klasserna att visas!

Jury är Mia Klintewall och Sofia Marcetic.
Till Dig som får SVEFOinfo:
Se vidare bifogade inbjudan .
Till Midsommargården kommer du enklast
med tunnelbanan till Telefonplan, gå till höger
när du kommer ut och du ser Midsommargården i bortre delen av torget.

Sprid informationen till övriga medlemmar i
klubben!

Välkomna!

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 325 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

Program BILD -12
SVEFO hälsar välkommen
till redovisning av bildtävling
BILD -12

Söndagen den 22:a april på Midsommargården vid Telefonplan i Hägersten.

Jury: Mia Klintewall och Sofia Marcetic.
Mia förestår i dag Galleri Kontrast. Även Sofia har ett förflutet på Gallei Kontrast,men jobbar idag
som fotograf.

Dörrarna öppnas kl. 10.45 och programmet börjar kl. 11.00 med en presentation av juryn.
11.30 Visning av samtliga monokroma bilder och juryns redovisning samt utdelning av diplom.
12.30 Fikapaus med kaffe/te samt kaffebröd .
13.30 Visning av samtliga färgbilder och juryns redovisning samt utdelning av diplom .
14.30 Visning av samtliga temabilder och juryns redovisning samt utdelning av diplom .
15.30 Diplom till bästa fotograf samt bästa klubb.
Lottdragning med utdelning av vinster.
Avslutning ca: 16.00 - 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.

Åke Tegbäck,

Välkommen!
Åke

mail: a.tegback@telia.com

tel: 073–801 6351

