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På fredag fylls gatorna med dans
DANSFESTIVAL På fredag är det dags för en ny omgång av dansfestivalen Urban connection. Festivalen
inleds med battles och utomhusfest i Botkyrka.
Under dagarna som följer blir det föreställningar
på Dansens hus, battles vid Medborgarplatsen och
utanför slottet, konsert med Offbeat, hiphopfilm
och föreläsning på Bio Rio, workshops med inbjudna
lärare från USA samt paneldebatt.

Foto: Dansens Hus

kultur/nöje

Dansfestivalen Urban connection drag igång på fredag.

Titta på konsten i centrum
KONSTPROMENAD Vad finns det för offentlig konst
i Kungsängens centrum? Den frågan besvaras på en
konstpromenad anordnad av kommunen där kultur
sekreteraren Anna Sjunnesson berättar historien
bakom de offentliga konstverken.
Promenaden sker på onsdag klockan 18. Samling vid
skulpturen av grisen framför kommunhuset. Promenaden är gratis men anmälan görs på telefon 581 694 60.

w Lenas fototips
w Gå närmare motivet. Hellre
detaljer än ett litet motiv långt
i från.
w Samma nivå. Gå ner på
samma nivå som motivet.
w Ha alltid med kameran. De
bästa bilderna finns där när du
minst anar det.
w Satsa på kvalité. En system
kamera tar helt enkelt bättre
bilder än en liten pocket
kamera.

Traditionellt midsommarfirande vid
Kungsängens hembygdsförening.

Saga och Alma springer vid stranden. 

Foto: Lena Malmsten-Bäverstam

Saga simmar utanför Kungsängen.

Sommarvarma bilder
Lena Malmsten Bäverstam visar fotografier från sin hemkommun.

– Jag gillar när det är mycket
känslor i bilderna, säger Lena
Malmsten Bäverstam samtidigt
som hon bläddrar bland kopiorna
över de fotografier som kommer
att visas på den kommande ut
ställningen i Bro.
– Framförallt är det människor
som jag fascineras av, det som jag
tycker är roligast att fotografera,
säger hon och håller upp en bild
på döttrarna Saga och Alma som
skrattande springer längs med
stranden.
Döttrarna är ofta återkomman
de motiv.

helt enkelt glad av att fotografera.
Här i Upplands-Bro åker hon
gärna till Lillsjön, Gröna udden
och Stäketskogen för att fotogra
fera.
– Barn är roliga att fotografera
– Det som är så häftigt med den
eftersom de oftast är mer okonst här kommunen är ju att landet och
lade än vuxna. Det blir mera av naturen ligger så nära inpå. I vil
slappnade bilder, det blir lättare ken annan förort kan man komma
att fånga själva ögonblicket.
till lador och åkrar bara genom att
cykla i fem minuter? Det tycker
Lena Malmsten Bäverstam är jag är fantastiskt.
uppvuxen i Järfälla men bor se
Numera tar Lena alla sina bilder
dan nio år tillbaka med sin familj i digitalt, men hon tycker inte om
en villa i Kungsängen.
att hålla på att trixa
Fotointresset
väck
med fotografierna i
tes tidigt och hon har
datorn.
sedan tonåren arbetat
– Jag gör faktisk
som hobbyfotograf,
ingen efterbearbet
skolfotograf och foto
ning av mina bilder.
assistent. För tre år
Jag vill att de ska bli
sedan sa hon upp sig
tillräckligt bra när jag
Lena Malmstenfrån sitt arbete som
väl tar dem. Jag skul
Bäverstam
redaktör för att i stäl
le kunna beskära dem
let satsa helhjärtat på
och fixa med färger
att frilansa, bland annat som foto na, men det gör jag inte.
graf.
– Jag vet inte riktigt varför det Lena är också aktuell med en ut
blev fotografi som jag fastnade ställning på Café Mazarin i Bro,
för. Jag har provat att måla och att där hon ställer ut bilder på kvinn
hålla på med keramik, men det är liga företagare i kommunen.
foto som är mitt bildspråk. Jag blir
– Jag har varit med i Damernas
Se Lena Malmsten Bäverstams foton på Bro bibliotek till och med den 25 maj.

”Jag blir helt
enkelt glad
av att foto
grafera.”

w Frilans med kamera

Foto: Johan Kindbom

En glad och färgrik ögonblicksbild.
Det är receptet på det
perfekta fotografiet
enligt fotografen Lena
Malmsten Bäverstam
från Kungsängen.
Nu är hon aktuell med
en sommarutställning
i Bro.

w Namn: Lena Malmsten Bäverstam.
w Ålder: 40 år.
w Bor: Villa, Kungsängen.
w Yrke: Frilansar, bland annat
som fotograf.
w Kamera: Canon 500 D.
w Familj: Maken Hasse och barn
en Saga, 8, och Alma, 6.
w Aktuell: Utställning med tema
”Sommar” fram till 25 maj på Bro
bibliotek.

Företagsbyrå sedan starten, och
bilderna som hänger på kaféet är
porträtt på kvinnliga företagare i
kommunen klädda i aftonklädsel.
Bilderna användes i en almanacka
som vi gav ut förra året.
De senaste åren har det kommit
allt fler fotogallerier och utställ
ningar samtidigt som fotokonst
säljs för rekordnivåer på auktions
firmorna. Dagens Nyheters kul
turredaktion har beskrivit utveck

lingen som en ”fotoboom”. Lena
tycker också att hon märker av ett
ökat intresse för fotokonsten.
– Det känns som det poppar
upp nya gallerier och utställning
ar överallt. Det är jättekul att fo
tografering uppmärksammas allt
mer.
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