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Diös och fotograf Daniel Holmgren
i nytt samarbete – arrangerar
fotoutställning i Smedjan galleria
Norrländsk natur och Luleåmotiv är namnet på fotoutställningen av fotografen,
musikern och Luleåprofilen Daniel Holmgren som tillfälligt tar plats i en lokal på
plan två i Smedjan galleria i centrala Luleå. I ett nära samarbete med
fastighetsägaren Diös utvecklas lokalen till en inspirerande utställningsyta som
från och med fjärde september är redo att välkomna nyfikna Luleåbor och
besökare.

Luleåbaserade Daniel Holmgren är främst känd för sina Luleåmotiv som återfinns på platser som Luleå
Airport och Hotell Savoy, men även pryder väggar hos en mängd företag och privatpersoner. I
fotoutställningen som nu tar plats i Smedjan har Daniel fångat naturfenomen från årets alla årstider med
stort fokus på den lokala förankringen. Till varje alster har även diktaren Sara Johansson komponerat en dikt
utifrån sin tolkning av fotografierna.
– Som Luleåbo med ett hjärta som klappar för Norrbotten känns det givetvis fantastiskt att välkomna
Daniel och hans fotoutställning till Smedjan. Vi vet hur omtyckta Daniels foton är och vi är övertygade
om att hans utställning kommer bidra med liv och rörelse i gallerian, säger Sara Engelmark, förvaltare,
Diös.
– Det känns spännande att samarbeta med Diös genom att arrangera utställningen i Smedjan och visa upp
mina bilder på en helt ny arena. Jag ser fram emot att samtala med, och inspireras av, människor jag
kommer möta på utställningen, säger, Daniel Holmgren, fotograf, Cre8 Photo.
För ytterligare information kontakta gärna:

Sara Engelmark, förvaltare, Diös
Telefon: 010-470 98 26
E-post: sara.engelmark@dios.se
Daniel Holmgren, fotograf, Cre8 Photo
Telefon: 070-256 80 99
E-post: daniel@cre8photo.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om
23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer.
Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i
fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se
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