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OBS: Alarmen
kan også slås til,
når du er hjemme

FOTOGRAFEN BAG
FOTOGRAFEN

– og for 10 kr. om måneden har
du mulighed for at tilkalde hjælp
med din fjernbetjening,
hvis du føler dig utryg.

I mange år legede fotografen
Carlo Pedersen med tanken om
at forevige sit fotografiske idol,
Viggo Rivad. Tanken er nu blevet til
virkelighed, og Carlo har lavet en
fascinerende fotografisk biografi
Læs mere på indersiderne

SPAR 1.000 kr. Bestil nu!

OPSKRIFT
Chili con carne sans facon
Læs mere på side 3

Securitas Privatalarm nedsætter
risikoen for indbrud
med 70 % . Normalpris
for Securitas Privatalarm grundpakken
er 1.995 kr.*, men netop nu kan du få
*
den installeret for

kun 995 kr.

Ja tak

Alt dette får du:

✓ Diskret central m. sirene
✓ Effektive alarmskilte
✓ Rumføler
✓ Smart fjernbetjening
✓ Dørkontakt
✓ Alarmsikret nøgleboks

Der er altid tilknyttet et serviceabonnement til en Securitas Privatalarm. Dermed er du garanteret
sikkerhed og over vågning døgnet
rundt. Abonnement fra 199 kr./md.
Bindingsperiode 12 mdr. Alle priser
er inkl. moms og installering.

Bestil her:
www.g4s.dk eller

tlf. 70 33 56 33
– eller send kuponen,
portoen er betalt

#LAUS ,ARSEN *ENSEN
I %UROPA 0ARLAMENTET
 JUNI 

Ekstra til de hurtige: De første 100 får en ekstraa
fjernbetjening GRATIS. SPAR I ALT 1.395,-. Du kan
an
tilkalde hjælp med fjernbetjeningen for kun 10 kr./md..

Jeg vil gerne høre mere om, hvordan G4S kan sikre mit hjem.

3AMMEN KAN VI
FORANDRE %UROPA

Jeg bestiller grundpakken for kun 995 kr.* Tilbuddet gælder til og med 30. juni 2009.
Navn:
Adresse:
By:

Telefon:
* Dertil lægges 1.095 kr. for opsætning af enten GSM eller alarmstik. GSM-løsningen
koster desuden 25 kr./md. Grundpakken dækker op til 100 m2, men kan tilpasses
efter behov. Abonnement fås fra 199 kr./md. Bindingsperiode 12 mdr.

Indsend kuponen, bestil på www.g4s.dk eller ring 70 33 56 33

MR-U23-09

Postnr.:
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Privatalarm
+ + + 12823 + + +
2620 Albertslund
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”Allerede første dag var vi i gang
med at skyde billeder, og faktisk
er forsidebilledet fra det besøg”,
fortæller Carlo, der er autodidakt
fotograf ligesom Viggo Rivad.

FORTÆLLER HISTORIER GENNEM BILLEDER!
Fotografen Carlo Pedersen er betaget af mennesker og forsøger at fange deres
historier i sort/hvide universer

”Optagelserne til bogen foregik
for det meste i Danmark, hvor
jeg fulgte Viggo i hans hverdag.
Man ser ham i hans hjem og på
besøg hos familie og venner,
men også i sit rette element som
aktiv fotograf. Der findes allerede bøger om Viggo, men ingen hvor hans hverdag vises og
fortælles gennem fotografier”,
forklarer Carlo stolt, der nåede
at komme helt tæt på et af sine
store forbilleder.
TUREN GÅR TIL CUBA
Foruden optagelser i Danmark, er
turen gået til Flensborg to gange
og Malmø en enkelt gang. Som
en spontan indskydelse tog de to
herrer også til Cuba i 14 dage.
”Vi havde egentlig planlagt en
tur til Egypten. Viggo ville gerne
besøge kvinden Amra, som han
lavede en bog om engang, og
jeg skulle så tage billeder. Men

det var lige på det tidspunkt, at
Muhammed-krisen brød ud, så
vi måtte aflyse”, fortæller Carlo.
Kort tid efter tog Post Danmark
kontakt til Viggo, fordi de ønskede at bruge et af hans værker
til et frimærke. Det var et fotografi af en kvinde på vej op ad en
trappe i en bygning i Havana på
Cuba. På fotografiet var der en
statue med ukendt ophavsret, så
Post Danmark forsøgte at tage
kontakt til Cuba for at afklare
sagen, men uden held.
”Til sidst sagde jeg til Viggo: ’Så
tager vi sgu til Cuba!’ Og det
gjorde vi så”, fortæller Carlo,
der sammen med Viggo Rivad fik
løst problemet med frimærket.
Post Danmark har sponsoreret
1200 frimærker med Viggo Rivads værk, som er sat ind i Carlos’ bog, der er udgivet af forlaget BIOS. Bogen indeholder 87
fotografier fordelt på 15 afsnit.
På forsiden portrætteres Viggo
Rivad med sort baggrund og
med et dybt og intenst udtryk.
KG

KOM OG SE BILLEDERNE!
I august udstiller Carlo Pedersen i kunstbygningen, Plyssen, på Amager, med fotografier fra bogen ’Fotografen Viggo Rivad’ samt fra
gaderne i Havana på Cuba med vægt på reportage og mennesker.
Der vil desuden være billedforedrag om bogens tilblivelse.
Fernisering og foredrag den 8. august kl. 14-16. Udstillingen kan ses
de efterfølgende lørdage i august måned kl. 13-16.
I september rykker udstillingen til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg.
Fernisering og foredrag den 8. september kl. 19. Udstillingen kan
ses frem til 30. september i bibliotekets åbningstid.
Læs mere om Carlo Pedersen og hans bog på hjemmesiden, cpfoto.dk.

VIVA CUBA!
Cuba er en ø-stat i det nordlige Caribien. Der er over 11 mio. indbyggere på Cuba, hvoraf 2,1 mio. af dem bor i hovedstaden Havana.
Cuba har en dramatisk historie bag sig. Øen kom under spansk kontrol i det 16. århundrede, men under den spansk-amerikanske krig
i 1898 overtog USA kontrollen. Cuba fik sin uafhængighed i 1902
med en påtvungen grundlov, som gav USA magt over en lang række
cubanske forhold.
En oprørshær med Fidel Castro i spidsen væltede den diktatoriske
præsident, Fulgencio Batista, i 1959. Fidel Castro erklærede Cuba
for en socialistisk stat og var præsident indtil 2008. På grund af Fidel
Castros sygdom overtog hans bror, Raúl Castro, præsidentskabet.
Læs meget mere om Cuba på cuba.dk.

OPSKRIFT
CHILI CON CARNE SANS FACON

Når Carlo sætter kameraet for
øjet, forsvinder alt andet end
motivet for ham. Han træder
ind i en verden af sort/hvide skildringer af mennesker og deres
hverdag.
”Så er jeg fuldstændig væk fra
alt andet”, siger Carlo, der altid
har haft en svaghed for reportagefotografering, hvor man søger
at skildre virkeligheden uden
egen indblanding.

”Jeg vil helst tage billeder af
mennesker og vise deres historie,
og den synes jeg faktisk kommer
tydeligst frem uden farver. Det
er det fascinerende ved sort/
hvid billeder – at man kommer
tættere på selve grundkernen”,
fortæller Carlo med sit digitale
spejlreflekskamera i hånden.
Carlos passion strækker sig langt
tilbage – allerede som 14-årig
kunne en ny fotografspire spejdes i ham.

”Jeg købte et kamera for mine
konfirmationspenge, og mit værelse blev forvandlet til et mørkekammer med plastik for vinduerne og en spand på bordet.
Som soldat begyndte jeg at tjene
penge på at sælge billeder. De
blev jo solgt for 50 øre per billede eller sådan noget” fortæller
Carlo med et glimt på fortiden.
ET NYT VENSKAB
Ét menneske har dog fascineret
Carlo mere end noget andet,

nemlig fotografen Viggo Rivad.
Derfor gik Carlo længe og legede med tanken om at skildre
hans liv gennem billeder.
”Viggo Rivad er et af mine forbilleder. Han vil det samme
som mig – fortælle historier om
mennesker gennem sort/hvid
billeder”, forklarer Carlo, hvis
drøm om at lave en fotografisk
biografi gik i opfyldelse den 23.
november 2005.

1 kg oksekød i tern
3 store løg skåret i skiver
8 fed hvidløg hakket
3 spsk. friskstødt spidskommen
3 spsk. friskstødt koriander
3 laurbærblade
2 tsk. chilipulver
1 tsk. cayennepeber
2 stk habanero chillier
eller andre røde chilier
2 dåser hakkede tomater
(à 400 gram)
50 gram mørk chokolade
30 cl god, kraftig Scotch Ale
Lidt oksefond efter behov
Olie
Salt
Sukker
Fiskesovs

Olien varmes op i en tykbundet
gryde. Hvidløg steges, indtil det
antager lidt farve, hvorefter løgene tilsættes og steger med ,
til de er gyldne. Herefter tilsættes kødet og brunes.
Spidskommen, koriander, laurbærblade, chili og cayenne tilsættes og steger med i cirka et
minut.
Hakkede tomater, chilipulver,
chokolade og øl tilsættes, og
der røres godt igennem. Tilsæt
lidt fond, kom låg på, og lad det
simre i ca. en time, eller til kødet
er mørt.
Tilsæt yderligere fond undervejs, hvis det er nødvendigt.
Smages til med salt, sukker og

medrundt.dk, email: medrundt.red@post.dk
Tryk: Berger Plus A/S på EMAS certificeret trykkeri.
Annoncesalg: Mediabørs Danmark A/S,
tlf. +45 33 91 11 11
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fiskesovs. Bliv ved, indtil du rammer rigtigt!
Serveres med friskbagt groft
brød og/eller ris – afhængig af
appetittens størrelse.
Find flere spændende opskrifter
i bogen Alverdens Øl og Mad
af Torben Mathews. Bogen er
udgivet på forlaget Thaning og
Appel.

