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Aktuell information från 

Östra Svealands Fotoklubbar  

BILD-11 
SVEFOs bildtävling 

 

Resultat med juryns redovisning blir det  

 

Söndag den 17 april 2010 
 

i Sundbyberg stads Kulturcentrum i  

Hallonbergen 

 

Dörrarna öppnas  kl 10:45 och dagen inleds  

kl 11:00 med att juryn, Lars Epstein och 

Marcus Johansson visar bilder från sitt arbete 

som fotografer. 

Kl 11:30 börjar juryn sin redovisning. 

 

Arrangör är Sundbybergs FK. 

 

77 fotografer från 10 klubbar har lämnat in 523 

bilder.  

 

Se vidare bifogad inbjudan med program 

och vägbeskrivning. 
Välkomna! 
 

Fotografins hus har sedan en tid flyttat tillba-

ka till sin gamla lokal på Skeppsholmen. Just 

nu visas en mycket fin utställning porträtt av 

Richard Renaldi, amerikansk fotograf.  
 

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 

 

Påminnelse! 
Till alla klubbar som inte betalat  

medlemsavgiften till SVEFO: 

Betald medlemsavgift är en förutsättning för 

att medlemmar skall kunna delta i BILD-11, 

SVEFO-utställningen och andra SVEFO-

arrangemang!! 
 

Vernissage 
Ett 80-tal besökare hade mött upp på vernissagen 

den 25 mars i projektet FotoGenus. 34 bilder i for-

mat 50x70 tagna av lika många manliga (från SVE-

FO-klubbar) och kvinnliga fotografer (från bild-

gruppen Bella Pictura) på mottot ”Naturligt”. Dess-

utom finns 34 bilder i format 15x15 som hängts 

anonymt. Besökarna får gissa vilka bilder som ta-

gits av man/kvinna.  Utställningen hänger på Mid-

sommargården w 14.  

 

Klang 
Planeringen inför vårt utställningsprojekt tillsam-

mans med Stockholms konserthus pågår för fullt. 

27 bilder har valts ut och för närvarande arbetar 

man med att producera utställningsbilderna. Till-

sammans med Jan-Olav Wedin får varje fotograf 

redigera och printa sin bild i stort format. Utställ-

ningen hänger hela sommaren med vernissage den 

21 juni kl 11:00 

 

Utställningar på stan 
Fotografiska visar bla Albert Watson och Sarah 

Moon. 

Moderna museet  visar dels första steget i sin stor-

satsning på fotografi ur de egna samlingarna, dels 

en utställning med den franske fotografen Jean-

Loup Sieff. 



Program  BILD -11 
 
SFK hälsar välkommen 
till redovisning av SVEFOs bildtävling 
BILD -11                                    

 

 

Söndagen den 17:e april på Sundbybergs stads Kulturcentrum, Hallonbergen, Sundbyberg. 

Jury:  Marcus Johansson och Lars Epstein. 

Dörrarna öppnas kl. 10.45 och programmet börjar kl. 11.00 med en bildvisning av juryn från sitt 

arbete som fotografer. 

11.30  Visning av samtliga monokroma bilder och juryns redovisning samt utdelning av 

diplom och priser. 

12.30  Fikapaus med kaffe/te samt smörgås . 

Under fikapausen säljer vi lotter med chans till fina vinster . 

13.30  Visning av samtliga färgbilder och juryns redovisning samt utdelning av diplom och 

priser. 

14.30  Visning av samtliga temabilder och juryns redovisning samt utdelning av diplom och 

priser. 

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,        mail: a.tegback@telia.com                    tel:  073–801 6351 

Peter Barklund    mail: peter.barklund@glocalnet.net   tel:  070-289 14 21  

  

Välkommen! 

 

Sponsorer / priser:  

Sundbybergs stad Kulturcentrum,  Crimson,  Digital foto,  Kaffebrus,  Moderskeppet och Pagina. 

 

 

mailto:a.tegback@telia.com
mailto:peter.barklund@glocalnet.net


 

 

 

Kort information om juryn: 

 

 

Lars Epstein: 

Under många år verksam som  fotograf på DN, storsamlare av fotoböcker om och av kända 

fotografer. 

Se inslag från  en ”morgonsoffa” i TV, han är också aktiv stockholmsbloggare. 

 Länk till DN Lars Epsteins Blogg 

 

 Länk till TV4 efter tio med Lars 

 

Marcus Johansson: 

Se hans egen hemsida  www.icepic.se för en bra beskrivning av hans verksamhet inom  många av 
fotografins områden. På hemsidan finns ett stycke om BILD -11 och ett gott råd till oss fotografer! 

 

 

/ Åke  

 

 

 

 

 

 

Sponsorer / priser:  

Sundbybergs stad Kulturcentrum, Crimson,  Digital foto, Kaffebrus,  Moderskeppet och Pagina. 

 

http://www.dn.se/blogg/epstein/
http://www.dn.se/blogg/epstein/
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=lars_epstein_ger_tips_foto_och_fotobocker&videoid=1144095
http://www.icepic.se/


BILD -11 

Kulturcentrum 
Hallonbergen centrum 

Hallonbergsplan 3-5, plan 1 

Kollektivtrafik till Kulturcentrum 

Tunnelbana: Blå linje 11 mot Akalla, gå av på station Hallonbergen 

Buss: 118, 504, 506 och 540, gå av på hållplats Hallonbergen 

Hitta i Hallonbergen centrum 

Kulturcentrum finns en trappa upp i Hallonbergen centrum. Det finns hiss, rulltrappa och 

vanlig trappa. Från Lötsjövägen är ingången på samma plan som Kulturcentrum. 

Med bil 

Från Stockholm är det lättast att köra E20 mot Uppsala, sväng av vid Trafikplats Järva krog 

och följ skyltar E18 Oslo / Enköping. 

Fortsätt 2,8 km och sväng vänster in på Ursviksvägen, skyltat Sundbybergs centrum. 

I första rondellen svänger du höger, skyltat Rissne Hallonbergen och därefter vänster så har 

du kommit in på Gesällvägen.  

Vid andra rondellen kör du ”rakt igenom”och därefter första avfarten till höger så är du uppe 

på Hallonbergsplan. 

Parkering 

På parkeringen på Hallonbergsplan kan du stå 2 timmar med gratisbiljett. Detsamma gäller i 

garaget under centrum – här kan det kanske finnas bättre med plats. 

Vid garagenerfarten finns det även parkering men här kostar det 5:-/timme 

På Gesällvägen nedanför centrum finns 2 parkeringar, den ena är vid PrisXtra där du endast 

kan stå en timme i taget med P-skiva samt en parkering på andra sidan Gesällvägen, vid en 

Thai-vagn och där kan du stå 2 timmar med P-skiva. 

 

 

 

Sponsorer / priser:  

Sundbybergs stad Kulturcentrum, Crimson,  Digital foto, Kaffebrus,  Moderskeppet och Pagina. 

 


