
SVEFO hösten 2019 
inleds med en spännande kväll. Vi lyssnar till och 
ser på bilder fotograferade av naturmänniskan, 
författaren och fotografen Anders Geidemark.

24 oktober – Enskede skola
 
Föredraget har titeln Gräv där du står och kommer 
delvis att att handla om hur du ska tänka när du ska 
ta naturbilder i din egen närmiljö. 
Att resa till fjärran länder för att ta de minnesvärda 
bilder är inte ett måste. Men att få vara på plats vid 
någon av dessa mytomspunna platser är naturligt-
vis en fantastisk upplevelse.
Kamchatka och kratersjön Kurile Lake är en sådan 
plats. Anders berättar om sitt möte, nu i augusti, 
med den ryska björnen.

GRÄV DÄR DU STÅR

ett möte med
Anders Geidemark

Plats:   Enskede skola
Adress:   Stockholmsvägen 30, Enskede 
Tid:    18:00 - 21:00
Pris:  50 kr betalas på plats. Kontant eller  
  Swish.  Kaffe/te ingår i priset. 
Arrangör:  SVEFO 
Kontakt: Lars Larsson
Epost:  svefo2019@gmail.com



I juninatten är tiden ur led, säger Anders, Harry 
Martinsson beskrev den som: ”Juninatt blir aldrig 
av, liknar mest en daggig dag”.

Anders Geidemark arbetar i sina bilder med våra 
känslor, han gör bilder som berör, inte bara vårt 
sinne för skönhet, utan än mer, får han oss att min-
nas, ljuden, doften och hur kanske handen känner 
den sträva ytan av klippan under oss medan vi 
väntar på det rätta tillfället.

Vi i SVEFO-styrelsen är glada over att ha kunnat 
locka Anders till oss den 24 oktober. Träffen ge-
nomförs i Enskede Skola, den lokal där Enskede 
Fotoklubb har sina möten.

Vi öppnar dörrarna klockan 18:00 och kommer att 
servera kaffe och te i pausen omkring klockan 20.

Det kommer också finnas tillfälle att köpa flera av 
Anders vackra böcker. Passa på, det kan vara ett bra 
tillfälle att ordna en tidig julklapp.

SVEFO-styrelsen önskar er alla varmt välkommna

Vi vill ha din anmälan till  
svefo2019@gmail.com  
senast den 11 oktober. 

(skriv också vilken fotoklubb du tillhör)

Anders skriver på Facebook:  
SKOGSSNÄPPEHANEN, OCH JAG. Vi tillbringa-
de några dygn tillsammans, i maj 1987. Åt och sov, 
skrev dagbok och snappade mygg.


