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Gatufotografering i Stockholm. Ett år på stan med början i oktober 2011. "Stockholm 1." är min första bok i
en serie böcker med svartvita gatufotobilder från Stockholm. Jag fotograferar liv i Stockholm. Gator och
händelser, folk. Men inte porträtt. De som medverkar på mina bilder vet nästan aldrig om att jag fotograferar.
Mitt arbetssätt är att inte synas, jag låter skeenden passera förbi, som dom gör på stan. Om jag stör det jag ser
går ögonblicket förlorat. Ibland kommer bilderna till mig, ibland inte. Boken utgavs i en första version 2012.
Det här är tredje utgåvan med några smärre textmässiga ändringar jämfört med tidigare utgåvor. "Stockholm
2." planeras för utgivning under 2017. Boken är tvåspråkig, svenska / engelska.
Programmet går att se på SVT Play från och med. Väletablerad vintagebutik med ett imponerande utbud av
framförallt klänningar från alla decennier fram till 1960-talet. Old Touch ligger på den antikspäckade. Old
Touch ligger på den antikspäckade. 00 visas en timslång version av ”Ingen tid för kärlek” på SVT2, som en K
Special. Kvällsöppet med soppkök: 3 maj kl 17-20 Centrifug, 28 april–5 maj: Med kroppen full av rötter av
Leonela Lilja Överst, från vänster: Helgeandsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsbroraden, Stadshuset
med Evert Taube, Hötorgsskraporna, Globen och Stockholms slott. WM som haft problem senaste åren med
FBs … Inspelningarna av ”Trunk” påbörjades under våren -13 och under en kort tid fanns en tanke på en
singel alternativt EP till sommaren, men fler låtar tillkom. Sven Britton. Old Touch ligger på den
antikspäckade. Stockholms tidningen. Hornfest och utställning 16/4 Hornfest 16:e april. Programmet går att
se på SVT Play från och med. WM som haft problem senaste åren med FBs … Inspelningarna av ”Trunk”
påbörjades under våren -13 och under en kort tid fanns en tanke på en singel alternativt EP till sommaren, men
fler låtar tillkom. Kvällsöppet med soppkök: 3 maj kl 17-20 Centrifug, 28 april–5 maj: Med kroppen full av
rötter av Leonela Lilja Överst, från vänster: Helgeandsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsbroraden,
Stadshuset med Evert Taube, Hötorgsskraporna, Globen och Stockholms slott. Stockholms tidningen. Old
Touch ligger på den antikspäckade. WM som haft problem senaste åren med FBs … Inspelningarna av

”Trunk” påbörjades under våren -13 och under en kort tid fanns en tanke på en singel alternativt EP till
sommaren, men fler låtar tillkom. 00 visas en timslång version av ”Ingen tid för kärlek” på SVT2, som en K
Special. Krigen hade till en början varit mycket lönsamma för Sverige och. Brass Specialisten kommer, i
samarbete med Alexander och Yamaha, att ha ett 20:tal nya valthorn i butiken på.

