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Mycket spännande på gång.
Vid den här tiden förra året hade vi precis genomfört vårt
årsmöte vid Tysslingen. Ett bra årsmöte men av sångsvanarna
såg vi inte mycket. Den här våren är annorlunda, sångsvanarna
har varit på plats sedan 24 februari och biofotingarna från
Värmland har varit där. Nu är det snart tid med årsmöte igen
denna gång i Stockholm. Vad jag förstår så utvecklas
verksamheten i våra lokala avdelningar positivt. De senaste
dagarna har aktiviteten ökat på webbplatsen. Syd värvade 11
nya medlemmar på Naturfotofestivalen i Hässleholm nu i
helgen. En höstfototräff för hela Biofoto Sverige planeras att
förläggas till Store Mosse. Så mycket händer inom Biofoto
Sverige./Arne Olsson

Kallelse till årsmöte
Enligt tidigare beslut står BioFoto Stockholm för arrangemanget.
Kallelse årsmöte

Årsmötet kommer att hållas i Årsta Folkets hus 2014-05-10.
Programmet för dagen ser ut så här:
12.30 Samling Mingel i Årsta Folkets hus
13.00 Årsmöte
14.00 Bildvisning med Serkan Günes
15.30 Promenad ner till Årstaviken för egen fotografering.
19.30 BioFoto PUB
Mer information, årsmöteshandlingar osv. kommer senare.
Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast 6 veckor
innan årsmöte, dvs i år ska dessa vara inlämnade
senast 2014-03-29. Dessa mailas eller skickas till:
mats at karlshall.se
Mats Axell Mo Karlshäll 595 91 Mjölby

www.biofoto.se

Bildvisning med Serkan Günes
Efter årsmötet blir det bildvisning. Det är den prisbelönte
fotografen Serkan Günes, aktuell med boken “I huvudet på
fotografen Serkan Günes” som gästar BioFotos årsmöte.

Bildvisning årsmöte

Bildvisningen tar avstamp i hans senaste bok om hur han
förhåller sig till sitt bildskapande och kommer att bjuda på
landskapsbilder av alla dess slag, från natur världen över.
I tio år han Serkan arbetat professionellt med fotografi. Hans
bilder karaktäriseras av hans kritiska sätt att välja ljus, det som
idag blivit hans signum.
Den nordiska naturen upptäckte han genom sin kamera, strax
två år efter att han lämnat Turkiet för Sverige. Sedan dess har
kameran fört honom världen över, från Arktis glaciärer till
Afrikas savann och det som finns där emellan. Men Norden
förblir honom alltid varmt om hjärtat.
På plats kommer det också att finnas möjlighet för BioFotos
medlemmar att köpa ett signerat exemplar av boken “I huvudet
på fotografen Serkan Günes” till det förmånliga priset av 250kr
(pris i bokhandeln, ca 300kr).

Fotokonkurranse Deltävling 1
Fotokonkurrensen

Allan Wallberg blev vinnare i deltävling 1 BioFotos
fotokonkurranse 2014 med en bild ”Rådjur i åkerfält” 47 poäng.
Allan lyckades också fint med sina övriga bilder och leder hela
tävlingen med 126 poäng. Grattis.
Hela resultatet finns på
http://biofoto.no/aktuelt/tekst/20140205203711924
Mer om fotokonkurransen (regler,bet. etc) på: www.biofoto.no

Har du inte fått Naturfotografen? Hör av dig så skickar jag din tidning.
Anmäl ev. adressändring till Arne Olsson gun.olsson@eslov.mail.telia.com
www.biofoto.se

