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Februari - 2018

Motto: MUSIK



Inför detta motto beslöt vi att använda oss av 
musiker, konstnärer, fotografer och andra kreativa 
människor.  De träffades i Vretstorp under ca 4 
timmar. Vi använde oss av poäng. 
14 bilder var inlämnade av 7 st fotografer. 
Poäng 14 gick till bästa bilden och nedåt.

Anna: Keramiker, egen företagare
Dan: Industriarbetare med musik som stor hobby
Karin: Kreativ amatör, skapande musiker, säljare på bygghandel
Marie: Fotograf, administrativt ansvarig
Mattias: Grafisk formgivare, musiker, fotograf, filmare
Mirella: Tågmästare
Pasi: Musiker, arbetar på rättspsyk
Per-Olof: Div. arbetare.
Pontus: Marknadsförare, garagebandsmusiker



LYRAN
Håkan Björndell

PLATS 11 



Händelserik bild.
Kul motiv, dock för stökigt och rörigt. Bilden skulle ha vunnit på 
hårdare beskärning och mer fokus på musikanterna.
Musikerna är på väg ur bilden.
Gillar att allt är snett. Älskar trummisen.
Fart, fläkt och rörelse. Trummisen är bildens huvudperson. Bilden 
hade vunnit på att beskäras. 
Lite rörig testa att beskära i överkant så att skyltarna försvinner.

LYRAN
Håkan Björndell

PLATS 11 



MARIA 
Håkan Björndell

PLATS 11 



Kul idé. Grynig och lite konstiga färger.
Kornig bild. Tråkigt med avskuret huvud.
Klassisk bild men tyvärr fick det blå notstället för stor plats.
För grynig.
Det blå i bilden tar över och mina ögon dras dit istället för till Maria.

MARIA 
Håkan Björndell

PLATS 11 



SKUGGMUSIKER
Marie Eriksson

PLATS 11 



Skön Pose. Ger mig känslan av att det svänger.
Hade inte bilden hetat Skuggmusiker så hade jag inte förstått bilden.
För vanlig bild, jag får ingen energi från bilden.
Skönt gung, skuggan gör bilden.

SKUGGMUSIKER
Marie Eriksson

PLATS 11 



SAKRALT
Pia Hendeberg

PLATS 11



Fint beskuren, lite grynig och suddig.
Intressant motiv.
Bilden lever upp till namnet.
För stilla jag kan inte ”höra” musik i bilden. Den är mer en konstbild 
utan ljud.
Jag älskar motivet men bilden känns för platt.
Mycket fin bild med sköna färger.

SAKRALT
Pia Hendeberg

PLATS 11



THE BOBCATS
Pia Hendeberg

PLATS 10



Upplevs som rörig, hade blivit bättre med inzoomning på 
gitarristerna.
Kontakten med sångaren, blicken når mig genom bilden. 
Trummisens blick på sångaren förstärker fokuset. Vad sjunger han 
om? Bilden skulle vinna på att beskära bort vattenflaskan.
Skulle önska att bilden beskärs lite så att högtalarna till höger 
försvinner, tighta upp det lite. Musik i sin enkelhet, man blir sugen på 
att repa.

THE BOBCATS
Pia Hendeberg

PLATS 10



GATUMUSIKANT 
Susanne Flink

PLATS 9



Kul bildlösning. Musikanten försvinner då han är i skugga.
Kreativt tänkt. Skulle vunnit på att beskäras.
För sned på vänster sida, när välter statyn?
Konstnärlig komposition. Tyvärr tar statyn och trädet för stor 
uppmärksamhet. 
Känns för arrangerad, ej naturlig.
Om ljuset hade varit på musikanten hade bilden blivit en av mina 
favoriter. Kanske hade en närbild på musikern och tjejerna i 
bakgrunden varit bra?

GATUMUSIKANT 
Susanne Flink

PLATS 9



SVEN-INGVARS 
Mats Kälvemark

PLATS 8 



Generationsbyten.
Ok bandbild.
Saknar skärpa på tre av fem musiker.
Finns en känsla av lättnad/frihet i bilden. Deras armrörelse får ta 
plats. Lite för röd-orange i tonen.

SVEN-INGVARS 
Mats Kälvemark

PLATS 8 



FÖR FULL HALS 
Mats Kälvemark

PLATS 7



Klar bild. Färggrann.
För mig signalerar bilden hunger. Bra komposition, lite knepiga 
färger.
Klassisk fågelsångsbild. Skulle vilja haft mer skärpa i fågelns öppna 
näbb.
Ögonblicksbild.
Rolig tolkning av temat. Kul humoristisk bild på temat musik. Härlig 
bild.

FÖR FULL HALS 
Mats Kälvemark

PLATS 7



IDOLMARTIN 
Susanne Flink

PLATS 6 



Uttrycksfull.
Bra närvaro. Värme i ljuset. Skön kontrast man ser nästan hur det 
låter.
En typisk idolbild. Klassisk. Bra mjuka färger.
En bra konsertbild. Skärpa på rätt ställe.
Fin energi. Jag hör han sång. Gillar inte rödsticket på Martin.
Fint frilagd, tydligt uttryck, hade önskat kortare skärpedjup.

IDOLMARTIN 
Susanne Flink

PLATS 6 



WUVUZELA ÖPPNING
Mikael Lorin

PLATS 5 



Härligt med de två färgerna blått och rött.
Vad skulle en beskärning på vänster sida göra för bilden?
Helt ointressant.
För blå!
Tonerna rör sig i hela rummet/bilden. Ljudet går in i min kropp från 
bilden.
Vackert! Fantasi och lust. Färgerna spelar.
Bra bild men ansiktet är skymt. Kompositionen är för centrerad.
Vacker bild med underbart ljus och färg dock dras blicken till vänster 
på skuggan. Bilden vinner på att göras fyrkantig.

WUVUZELA ÖPPNING
Mikael Lorin

PLATS 5 



SONJA ALDÉN: 
UNDER MITT TAK
Mikael Lorin

PLATS 4 



Bra komposition, det händer något, bra närvaro hos musikerna.
Bra skärpa och kontrast.
Bra uttryck. Musikerna känns synkade.
Ögonblicket och skärpan.
Sång, handen och blicken gör att man tittar uppåt. Kul att trummisen 
också tittar uppåt. Fin diagonal linje från trummis, gitarrist  och 
sångerskan.

SONJA ALDÉN: 
UNDER MITT TAK
Mikael Lorin

PLATS 4 



MUSKGLÄDJE
Margareta Kälvemark

PLATS 3 



Bra bandbild. Kul med den osynlige kontrabaskillen.
Bra komposition av färger. Bra skärpa.
Får livemusikkänsla. Fina färger.
Ljuset och kompositionen gör bilden.
Jag blir fångad av bakgrunden sen ser jag bilden/bandet.
Färger och detaljrikedom!
Bra klassisk musikbild, intressant att publikens huvuden fått synas i 
framkanten på bilden. 
Kanske hade bilden tjänat på att beskära bort strålkastarna?

MUSKGLÄDJE
Margareta Kälvemark

PLATS 3 



TUT TUT 
Margareta Kälvemark

PLATS 2 



Mycket glädje i bilden. 
Kul gubbar. Stökig. Trist med fler fotografer i bilden.
Bra skärpa. Bra beskuren bild.
Rolig bild.
Humoristisk bild som förmedlar glädjen till musik.
Kul motiv.
Glädje.
Jag kan känna det höga ljudet från instrumenten.
Bilden skulle kunna beskäras så man slipper se publiken.

TUT TUT 
Margareta Kälvemark

PLATS 2 



OCH VINNAREN ÄR…



DET SUSAR I SÄVEN 
Marie Eriksson

PLATS 1 (92 p)



DET SUSAR I SÄVEN 
Marie Eriksson

Spännande motiv, försvinner lite i skugga.
Var är de? Hur låter det? Jag vill vara där! Bilden väcker min lust, 
nyfikenhet.
En vacker och stämningsfull bild.
Snygg bild på personer som har fullt fokus.
Fin ton, skulle vilja se en annan vinkel, var kommer de ifrån.
Jag får delta i en ceremoni tillsammans med musikerna. Staketets 
lodräta linjer går igen i instrumentet, kul. Kraft och jordnära känsla.

PLATS 1 (92 p)



TACK!
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