
SVEFO hösten 2019 
Vi fortsätter i vintermörkret med en spännande 
kväll tillsammans med en hängiven bildarbetare 
som älskar att sätta tänderna i nya utmaningar och 
använda eller förädla äldre kunskaper, fotografen 
Marcus Johansson.  
Alias: ICEPIC

21 november – Enskede skola
 
Marcus skriver: jag är jämt förälskad i miljöer av 
alla slag så länge de berör. Fotograferar mycket 
Arkitektur för att fånga det ögat finner spännande, 
fortsätter gärna med att belysa porträtt, människor 
och uttryck som krydda och liv där platser bjuder 
in och förhöjer känsla och stämning för motivet.

GATUFOTO / (Street Photography) 
 var, varför och kanske hur...

ett möte med
Marcus Johansson

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

Norra tornen



Det finns inte många saker som Marcus övar så 
grundligt och så mycket som just bildkomposition. 
Som han själv uttrycker det: Här finns oändligt 
många kombinationer inom ramarna för vad 
som fungerar rent tekniskt och vad den miljö du 
befinner dig i tillåter. Fantastiskt intressant, roligt, 
spännande och precis lika utmanande varje gång 
att arbeta med Bilden och känna att den förmedlar 
något.

Vi i SVEFO-styrelsen är glada over att ha kunnat 
locka Markus till oss den 21 november. Träffen 
genomförs 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 tid och prata med Mar-
cus om hans kurser, workshops och hans passion 
för bilder. 

SVEFO-styrelsen önskar er alla varmt välkommna

Vi vill ha din anmälan till  
svefo2019@gmail.com  

senast den 10 november. 
(skriv också vilken fotoklubb du tillhör)

Mc-Grand Baazar

Motor

Från Marcus galleri - Gatufoto

Vill du se mer bilder av Markus Johansson så 
heter hans hemsida icepic.se


