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SKARA
BILDFESTIVAL

17 - 21 FEBRUARI 2020

Välkommen till tio bildvisningar  i 
Prubbasalen på biblioteket i Skara!

www.skarafotoklubb.se

Två bildvisningar per kväll, kl 18.00 och 19.30 * Fritt 
inträde * Förbeställning av fribiljetter fr o m 20 januari 

Skara Fotoklubb 
i samverkan med biblioteket i Skara och Studiefrämjandet
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År 2016 hade det gått 75 år sedan Skara Fotoklubb bildades. Detta firades bl a med 
en mycket välbesökt BILDFESTIVAL som gav oss blodad tand. Därför arrangerar 
vi nu en ny festival, SKARA BILDFESTIVAL 2020.
Festivalen pågår 17 - 21 februari och omfattar två olika bildvisningar per kväll med 
start kl 18.00 och 19.30. Alla bildvisningar sker i Prubbasalen på övervåningen i 
Skara bibliotek.

Soluppgång över världens tak (Jonas Carlsson) 
Fotoresor med Skara FK (Jesper Eggertsen/Clas Gustafson)
Skarabilder från 1960-talet och framåt (Ingemar Andersson)
Så minns vi Karl-Eric Johansson (Ove Litorell)
Möte med ursprungsbefolkning i Sibirien (Ingvor Ljung)
MÖT PRAG – min andra stad  (Ove Litorell)
Myanmar – en stor fotoupplevelse (Lena/Clas Gustafson)
Valle – i mitt hjärta (Margareta Ståhl)
Uzbekistan  – ett spännande land (Jesper Eggertsen)
Tanzania och Gracious N.G. School (Ingvor Ljung/Ove Litorell)

Måndag 17 februari kl 18.00. 
Måndag 17 februari kl 19.30.  
Tisdag 18 februari kl 18.00. 
Tisdag 18 februari kl 19.30. 
Onsdag 19 februari kl 18.00. 
Onsdag 19 februari kl 19.30. 
Torsdag 20 februari kl 18.00. 
Torsdag 20 februari kl 19.30.   
Fredag 21 februari kl 18.00. 
Fredag 21 februari kl 19.30. 

Inträdet är gratis men vi är tacksamma för en gåva till Gracious N. G. School i 
Tanzania, se sista sidan. Stödet kan ske genom en penninggåva (kontant eller via 
Swish, 123 213 80 48; märk BILDFESTIVAL) eller inköp av gåvobevis, produkter 
från Tanzania eller  boken MÖT PRAG, se sidan 8.
Antalet platser i Prubbasalen är begränsat. Alla som vill försäkra sig om plats bör 
därför skaffa sig fribiljetter i förväg från biblioteket i Skara, tel 0511-320 57 eller 
0511-320 60. Biblioteksexpeditionens öppettider är: 
måndag – fredag kl 10.00 – 18.00; lördag kl 10.00 – 14.00. 
OBS! Fribiljetterna släpps fr o m 20 januari!

SKARA  BILDFESTIVAL  2020

Program:

Välkommen till
SKARA BILDFESTIVAL 2020!

Skara Fotoklubb 
i samverkan med Skara bibliotek och Studiefrämjandet
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Jag kommer att ta med er till  
SOLUPPGÅNG ÖVER 
VÄRLDENS TAK i Himalaya. 
Jag hade länge drömt om att göra en 
sådan ”lifetime event” och till sist 
blev det av hösten 2012. Det  strap-
atsrika projektet skedde tillsammans 
med min sambo Margareta och två 
goda vänner från Huskvarna.
Huvudmålet för bergsvandringen 
var foten av Annapurna, det tionde 
högsta berget i världen, 8 091 m ö 
h. Där ligger baslägret för bergs-
bestigare som planerar att påbörja 
klättringen till toppen. Vi klarade 
av att vandra upp till baslägret, ca 4 

300 m ö h. Där övernattade vi i en 
enkel byggnad  där det var iskallt, 
cirka 10 minusgrader vid läggdags. 
Men den uppoffringen var det värt 
för att få vakna vid  soluppgången 
över de vackra höga bergstoppar-
na i området. Resan innebar också 
spännande möten med människorna 
och kulturen i Nepal. Ett land som 
för alltid kommer att ligga mig varmt 
om hjärtat.

Välkommen till min bildvisning!
 

Jonas Carlsson

Soluppgång över världens tak
Måndag 17:e februari kl 18.00

Himalayas tak. - Foto: Jonas Carlsson 
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Längre fotoresor är ett viktigt in-
slag i Skara Fotoklubbs verksamhet. 
Resorna ger nya upplevelser, sociala 
kontakter och – inte minst – många 
bilder som lett till framträdande plac-
eringar i fototävlingar både i lag och 
individuellt. 

Vi kommer att visa bilder från föl-
jande fyra fotoresor: 
(1) GEORGIEN  (oktober 2016) 
– i första hand stadsmiljöer, t ex 
marknader men också vackert och 
varierat landskap.
(2) TOSCANA i Italien (oktober 
2017) – främst vackra  landskap men 
också kulturmiljöer.

(3) ANDALUSIEN i södra Spanien 
(februari 2018) – mandelblom, ol-
ivträd och korkek samt landskap.
(4) MÄHREN (vindistrikt i 
sydöstra Tjeckien) – omväxlade 
odlingslandskap med omfattande 
vinodling.
Skara Fotoklubb har också gjort 
utländska fotoresor till: TANZANIA 
(hösten 2012), RIGA (oktober 2013 
) och  TRANSSYLVANIEN (våren 
2015).

Välkommen till vår bildvisning med 
nedslag i fyra vackra landskap!
 
Jesper Eggertsen och Clas Gustafson

Fotoresor med Skara FK
Måndag 17:e februari kl 19.30

Landskapsbild från Mähren. - Foto: Lena Gustafson  
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Jag är född och uppvuxen på en gård 
i Härlunda har därefter varit Skarabo i 
hela mitt liv. Mitt fotointresse började 
efter anställning i Skara Pappershan-
del år 1956. I affären fanns en särskild 
fotoavdelning med eget mörkrum 
för framkallning och kopiering av 
kundernas svartvita fotorullar. Jag 
hade senare den stora fördelen att 
få arbeta ihop med Skaras berömde 
dokumentärfotograf, Stig Rehn.  År 
1974 övertog jag hans Expertbutik vid 
Hötorget. 

Mitt stora fotoarkiv omfattar flera 
tusen Skarabilder från 1960-talet och 
framåt. Jag hade länge drömt om att 

göra något av allt detta fotomaterial. 
Till sist tog jag steget att göra en egen 
fotobok, Skara i backspegeln, som 
blev klar år 2017. Boken omfattar 
drygt 100 sidor med mer än 200 bilder 
i svartvitt och färg. Boken innehåller 
många tidigare opublicerade bilder, bl 
a på gamla Skaraprofiler och svunna 
miljöer. Till varje bild finns en bildtext 
med uppgift om  platser och personer. 

Välkommen till min bildvisning och 
passa gärna på att köpa min fotobok!

Ingemar Andersson

Skarabilder från 1960-talet och framåt
Tisdag 18:e februari kl 18.00

Fotograf Ingemar Andersson. Foto: Anita Brunberg  
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Karl-Eric Johansson, ”Klick”, av-
led i mars 2018 i en ålder av 88 år. 
Han hade då levt hela sitt liv i Skara 
där han blev en känd fotoprofil med 
sina många bildvisningar och fotout-
ställningar.
Karl-Erics fotointresse väcktes tidigt 
och han blev en ung medlem i Skara 
Fotoklubb. Med sin fina Hassel-
bladskamera (6 x 6 cm) började han 
fånga sina favoritmotiv – fåglar och 
orkidéer. Han delade dessa stora in-
tressen med sin fru Ingerd, ”Gerd”De 
kom att göra många fotoresor under 
årens lopp till bl a Öland, Gotland,  
fjällvärlden och fågelbergen på Runde 
i Norge. 

Karl-Eric testamenterade hela sin 
bildsamling och en stor penninggå-
va till Skara Fotoklubb. Jag har haft 
i uppdrag att gå igenom hans stora 
bildsamling som omfattar cirka 8 000 
diabilder och drygt 10 000 digitala 
bilder. Ni får se ett urval av dessa 
bilder och höra mera om Karl-Erics 
långa liv som fotograf.

VÄLKOMMEN!

Ove Litorell

Så minns vi Karl-Eric Johansson
Tisdag 18:e februari kl 19.30

Karl-Eric Johansson vid Ottenby fågelstation på Öland 
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Jag kommer att visa bilder och berätta 
om mitt besök hos urbefolkningen i 
Khantyregionen i norra Sibirien där 
jag deltog i ett särskilt projekt. I denna 
ogästvänliga region finns ca 40 % av 
Rysslands olje/gasfyndigheter. 
Den besökta byn Kazym fick väg-
förbindelse så sent som år 2013. 
Otillgängligheten och isoleringen har 
gjort att den speciella Khantykulturen 
har bevarats och är levande än idag på 
samma sätt som den varit i 1 500 år. 
Urbefolkningen i Khanty är t ex känd 
för sin unika mångtusenåriga tradition 
och relation till björnen. Björnen är 
helig och skjuts enbart när den har 
ställt till med något. När man har fällt 

en björn så hyllas ”Pupi Kot - Björnen 
Guds son” i en särskild Björnritfesti-
val som pågår i minst tre dagar med 
olika uppträdanden, fantastiska dräk-
ter och många besökare. 

Välkommen till min unika bild-
visning och information om det hårda 
levnadsförhållandena i Khantyre-
gionen, den speciella kulturen med 
Björnritfestivalen och de fantastiska 
dräkterna! 

Ingvor Ljung

Möte med ursprungsbefolkning i Sibirien
Onsdag 19:e februari kl 18.00

Dans i folkdräkt. Foto: Anders Berglund  
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Hösten 1984 passerade jag järnridån 
med cykel på väg från Nürnberg till 
Prag. Där stannade jag bara några 
dagar men det räckte för att starta ett 
långvarigt förhållande till Prag – min 
andra stad (efter Skara!). 
Efter järnridåns fall hösten 1989 har 
jag besökt Prag drygt 30 gånger. Jag 
skrev en bok, MÖT PRAG, som an-
vändes  i egna lärarfortbildningskurs-
er, “Det nya Central- och Östeuropa”, 
på plats i Prag.
Sammetsrevolutionen i Tjeckoslo-
vakien startade 17 november 1989, 
d v s för drygt 30 år sedan. Varje 
10-årsjubileum har firats med många 
minnesutställningar,  studentdemon-

strationer och kulturevenemang.  
Prag är en pärla bland huvudstäder 
och de många gamla byggnaderna i 
staden undgick i stort sett förstörelser 
under de båda världskrigen. Staden 
delas av floden Moldau med den 
berömda gamla Karlsbron som sven-
skarna  inte lyckades ta sig över vid 
belägringen 1648.
Min bildvisning kommer bl a att 
innehålla bilder på berömda byggnad-
er och platser i Prag och bilder från 
20- och 30-årsfirandet av sammetsrev-
olutionen. 

Välkommen till min bildvisning om 
Prag!

 Ove Litorell

MÖT PRAG – min andra stad
Onsdag 19:e februari kl 19.30

Vy mot Pragborgen. Foto: Ingrid Jeansson  
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Tack vare våra kontakter med en 
internationell fotogrupp kunde vi göra 
en fotoresa till Myanmar – landet som 
tidigare hette Burma. 
På en yta 1,5 ggr Sveriges bor drygt 
53 milj invånare. Landet var engelsk 
koloni 1870 – 1948. En rad militärjun-
tor har medvetet isolerat landet som 
därför nu är en av världens fattigaste 
länder. Landets huvudstad är nu-
mera Naypyidaw med  knappt 1 milj 
invånare. Den tidigare huvudstaden, 
Rangoon, har 4 milj invånare.
Efter det senaste parlamentsvalet 
blev Aung Sun Suu Kyi stadskansler 
men hennes befogenheter begränsas i 
praktiken av den starka militärjuntan. 

Detta har bl a lett till stark kritik p g a 
förföljelsen av landets minoritetsbe-
folkning , Rohingyer.
Vi besökte Burma kring julhelgen 
2019. Resans fotografiska höjdpunkt 
var den arkeologiskt intressanta 
staden Mrauk, tidigare huvudstad i ett 
mäktigt kungarike. Därifrån gjorde vi 
utflykter till spännande fotomiljöer i 
flera tempel och ute i några avlägsna 
och ålderdomliga byar. 

Välkommen till vår bildvisning om 
det tidigare mycket isolerade landet 
Myanmar!

Lena och Clas Gustafson

Myanmar (Burma) - en stor fotoupplevelse!
Torsdag 20:e februari kl 18.00

Buddhistisk munk i Myanmar. - Foto: Clas Gustafson 
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Man behöver inte resa långt för att 
uppleva spännande natur. Den finns 
runt knuten där vi bor.
I Vallebygden där slättlandskapet 
möter Billingens västsida finns ett sär-
präglat och böljande åslandskap med 
många sjöar och kärr. Det är ett gam-
malt kulturlandskap med ädellövskog-
ar, ängar och betesmarker samt ett rikt 
växt- och djurliv. 
I området finns det stora naturreser-
vat med värdefull natur och gott om 
vandringsleder. Där har jag strövat 
i många år med kameran som följe-
slagare. 
Naturen förändras hela tiden och med 
årstiderna förändras landskapsbilden. 

När löven fallit på hösten och det är 
viloperiod i naturen framträder ett öp-
pnare landskap med åsar, sänkor och 
dödisgropar som härrör från istiden. 
När vårvärmen kommer blommar 
blåsippor och andra vårblommor i sol-
skenet i de kalkrika backarna och det 
lyser vitt i landskapet när vildkörsbär-
sträden blommar. Under försommaren 
tätnar lövskogens bladverk och det 
blir skuggigt på marken. 
Bilder från Vallebygdens vackra natur 
är temat för min bildvisning. 

VÄLKOMMEN!

Margareta Ståhl

Valle – i mitt hjärta
Torsdag 20:e februari kl 19.30

Körsbärsblom i Valle. - Foto: Margareta Ståhl 
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I början av juni 2018 deltog jag i 
en resa till Uzbekistan. Det var en 
sällskapsresa med stora möjligheter 
till  intressant fotografering. Vi flög 
till huvudstaden Tashkent och besökte 
bl a städerna Samarkand och Khiva 
som tidigt var viktiga och lönsamma 
handelscentra längs den berömda Si-
denvägen. Dessa besök gav bestående 
intryck av en svunnen tid och en förk-
laring till att man fick råd att investera 
i alla fantastiska byggnader (se bilden) 
för flera hundra år sedan. 
Uzbekistan var en av de fattigaste 
republikerna i Sovjetunionen och 
mer än 60 procent av befolkningen 
lever i tättbefolkade bondesamhäl-

len. Kontrasten mellan land och stad 
är fortfarande stor. En stor del av 
landarealen är öken och vi besökte 
en anläggning i en öken.  Där fick jag 
pröva på att rida kamel och övernatta i 
en jurta som är ett  stort tält tillverkat 
av kamelhudar. - Resan avslutades på 
en semesteranläggning vid en natur-
skön plats.

Välkommen till min bildvisningen från 
det spännande Uzbekistan!

Jesper Eggertsen

Uzbekistan - ett spännande land
Fredag 21:e februari kl 18.00

Människor samlas på kvällen i Samarkand. - Foto: Jesper Eggertsen 
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I september 2012 genomförde Skara 
Fotoklubb en 2-veckors fotoresa till 
Arusha i norra Tanzania. Programmet 
omfattade bl a besök i kända naturom-
råden, skolor, kyrkor  och två viktiga 
platser för vattenhämtning. Det flitiga 
fotograferandet resulterade i drygt 30 
000 bilder som bildade underlag för 
en fotobok där drygt 1 % av bilderna 
kom med.
Vi startade med ett besök vid privat-
skolan Gracious N. G. School. Ett 
besök som etsade sig fast i våra min-
nen! - Samma starka intryck fick flera 
andra besökare som tidigare deltagit 
i två liknande resor. Det växte därför 
fram en gemensam vilja att stötta 

skolans utveckling. En stödförening 
bildades och insamlade medel har nu 
bidragit till att skolan har fått större 
och bättre lokaler. Detta har gjort det 
möjligt att öka elevantalet från 125 
barn 2012 till närmare 300 idag.

Välkommen till vår bildvisning som 
i första hand visar utvecklingen av 
”vänskolan” och lämna gärna ett 
bidrag till skolans utveckling!
 

Ingvor Ljung och Ove Litorell

Tanzania och Gracious N.G. School
Fredag 21:e februari kl 19.30

Gracious N.G. School (september 2012). Foto: Ove Litorell 


