Exp nera!
Ledmotiv
Vi har valt att tills vidare kalla vårt nya medlemsblad
”Exponera!”. Föga originellt kanske, men i alla fall ett
namn med anknytning till det som fört oss samman
samt en uppmaning till alla att berätta om vad vi gör.
Notera speciellt underrubriken ”Aktuell information till
och från Sveriges Fotoklubbar”. Vi som utgör styrelsen
för Riksförbundet Svensk Fotografi arbetar ideellt som
alla andra och vi ser oss som ett nav med uppgift att
sprida information till och från Sveriges Fotoklubbar. Vi
har ofta fått frågan ”Vad får vi ut av att vara medlem i
RSF?”. Men väldigt sällan, för att inte säga aldrig, har vi
hört frågan ”Vad kan min klubb bidra med?”
En ideell förening blir aldrig stark utan medlemmarnas
bidrag till föreningen. Vi uppmanar därför alla våra
medlemmar att bidra till styrkan genom att:
• Exponera! denna information vidare inom den
egna klubben och varför inte med en kopia till oss
så att vi fattar att vår information inte går direkt i
den virtuella papperskorgen.
• Fundera över vad klubben kan bidra med?
Exponera! klubbens utställningar, bildvisningar
eller uppskattade aktiviteter som andra klubbar
kan ha glädje av.
Kopia av medlemsutskick och tips om egna aktiviteter
skickas till: exponera@rsf-fotoklubbar.org
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Inget tema är oss främmande
Under våren 2014 gick en inbjudan ut till Västra
Sveriges Fotoklubbar att bidra med bilder till
riksmässan Vilorum - en mötesplats med fokus på
frågor i livets slutskede. Mässan äger rum 9 – 11
november 2014 på Svenska Mässan Göteborg.
Fotoklubbsmedlemmarna i VSF inbjöds att med sina
bilder tävla på temat Vila. Bilderna är tänkta att kunna
visas under Mässdagarna men också att komma till
användning för de företag och organisationer som
behöver bilder som har med livets slutskede att göra avsked, sorg, etc. Det blir alltså en möjlighet för
deltagarna att kunna få avsättning för sina bilder i flera
steg framåt.
Bilderna har jurybedömts av professionella fotografer.
12 fotografer är utvalda och får sina bilder kopierade
till storlek 50 x 70 cm och utställda under mässdagarna.
På mässans första dag presenteras de bilder vilka
placerat sig på första – tredje plats.
Spänningen stiger!
Läs mer: http://www.svenskamassan.se/sites/vilorum/

Fotofestival i Eslöv 15 november kl. 9-18

På gång
Naturfotofestival i Vårgårda
Under tiden 31 okt-1 nov inbjuder Vårgårda FK till
Nordens största naturfotofestival. Programmet är
fullspäckat med välkända fotografer/föredragshållare
och det finns som vanligt bildutställningar och
fältutrustning att titta på.
Läs mer: http://vgfk.se/natur-2014/

Skara Fotoklubb …
… fortsätter sin RiksTemaFototävling för fjärde året
(2014/15). Temat för den första tävlingsomgången
(RTF1) är VATTEN och sista datum för inlämning är den
1 november.

Foto: Patrik Leonardsson

Eslövs Fotoklubb arrangerar en Fotofestival i
Medborgarhuset i Eslöv. På programmet finns föredrag,
bildvisningar, workshops, fotoutställningar,
plankettävlingar, bokförsäljning och fika m.m.
Lär mer: http://www.eslovsfotoklubb.se/
Klubbledarträff i det återbildade distriktet Skånes
Fotoklubbar kommer att äga rum under dagen.

Läs mer: http://www.skarafotoklubb.se/
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Metro Photo Challenge
”För tionde året i rad utmanar Metro Photo Challenge
fotografer från världen över, amatörer som proffs. I år
väljer vi att utmana er i ett ämne som ni alla känner till
väl – livet i staden.
Skicka in din visuella tolkning av årets tre kategorier:
My City`s Magic, My Green City och Urban Escape – och
tävla om en unik fotoexpedition till städernas stad –
New York!
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Internationell utblick
FIAP 32nd Black & White Biennial
Vi har tidigare rapporterat att Sverige kom på en
hedrande 8–plats bland alla deltagande länder och
tilldelats utmärkelsen HM. Så här ser den ut:

Metro Photo Challenge pågår från 23 september till 5
december 2014. Du kan tävla och ladda upp bilder
mellan den 23 september och den 18 november och du
kan rösta på dina favoritbilder mellan den 13 oktober
och 23 november.”
RSF samverkar med Metro Photo Challenge på flera
sätt: Monica Wennblom deltar i juryarbetet och ett par
fotoklubbar i Stockholm delade med sig av sina
erfarenheter under en Gatufoto-vandring i Stockholm
den 11 oktober.
Läs mer och ladda upp dina bilder via:
http://www.metrophotochallenge.com/

Fotomässan i Älvsjö 21-23 november
Sedan ett par år samverkar RSF med tre klubbar i
Stockholm och SVEFO om en större gemensam yta på
Fotomässan och ställer ut under det gemensamma
samlingsnamnet Sveriges Fotoklubbar.
Förutom bilder från de tre klubbarna kommer RSF att
hänga ett urval bilder från årets Riksfotoutställning.

Skandinaviskt galleri

Det finns fortfarande utrymme att delta från landets
övriga klubbar, helst via de olika distrikten. Exempel:
Digitala bilder från distriktet/klubbar som kan visas på
någon av våra digitala skärmar och/eller material och
kontaktuppgifter som vi kan lägga fram i montern.

Nu har vårt gemensamma Skandinaviska galleri fått nya
fotografer: Lotte Christina Anderson från Danmark,
Irene Osberg från Norge och Jan-Thomas Stake från
Sverige. Se deras bilder här:
http://rsf-fotoklubbar.org/skandinavien/

Intresserad - maila fotomassan@rsf-fotoklubbar.org.

Vi har precis fått klartecken att det Finska förbundet
kommer att delta i samarbetet. Till att börja med kan
vi se bilder från deras årsutställning via denna länk:
https://www.youtube.com/watch?v=Yip3UmfKdo0

Måla med ljuset och tävla med Nikon
Fram till den 31 oktober kan du tävla om fina priser
från Nikon.
Kort beskrivning:
”Med stativ och långa slutartider kan du utnyttja
mörkret för att måla med ljuset i dina bilder. Ta hjälp av
en ficklampa, ett tomtebloss eller billykta. Vad vill du
fånga på bild?”
Läs mer här http://newsletter.nikon.se/2014-10newsletter2/sv_SE/landingPage_PhotoCompetition.asp

Malmö 14th international..
Lördagen den 11 oktober redovisades de uttagna
bilderna i 14th Malmö International Exhibition of
Photographic Art 2014. På plats fanns Tidningen FOTO.
Läs deras reportage:
http://tidningenfoto.se/vinnare-pa-malmosalongen/
http://tidningenfoto.se/utstallningar-och-bildvisningar/
http://tidningenfoto.se/internationell-fotoutstallning/

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller
oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.

Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar

Stora framgångar i Serbien
Vid 1st International Salon Shadow 2014 tilldelades
RSF:s ordförande Nils-Erik Jerlemar FIAP Blue Badge
som utställningens bäste deltagare. Nils-Erik fick 15 av
sina 16 bilder accepterade. Se mer via denna länk.
http://srbijafoto.rs/en/2014/10/08/najuspesniji-autorsalona-senka-2014-nils-erik-jerlemar/

Referat
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Åmåls Fotofest har lockat många kända fotografer att
ställa ut. Bland tidigare års gäster kan nämnas Brutus
Östling, Leif-Erik Nygårds, Cedric Archer och Paul
Hansen. Flera av fotograferna har skänk en eller flera
av sina utställningsbilder till Åmåls Fotofest, som i sin
tur skänkte dessa vidare till Åmåls Kommun, så att
bilderna blir tillgängliga för visning i olika sammanhang.
Åmåls Fotofest 2015 kommer att äga rum den 2 -9 maj.
Planeringen är redan igång och även nästa år är
ambitionen att få med några stora välkända fotografer
även om den stora spridningen alltifrån skolungdomar
till världsnamn är Fotofestens signum.

Åmåls Fotofest 10-17 maj 2014
För sjunde året i rad arrangerades Åmåls Fotofest. 61
fotografer visade sina bilder i lokaler runt om i Åmåls
Centrum. De stora dragplåstren var Lennart Nilsson och
Bingo Rimér som ställde ut i Konsthallen. Åmåls
Fotoklubb var starkt engagerad i arrangemanget och 22
medlemmar ställde också ut bilder. Under veckan var
det även fotomara, nattfotografering och
naturfotoutflykt förutom bokförsäljning och fotoplank.
Utställningarna var gratis medan fotomaran hade en
mindre startavgift.

Åke Sundelin
Pressansvarig Åmåls Fotofest 2014

Workshops
Tips från när och fjärran på möjligheter till fortsatt
bildning.

”Med kameran som tröst” med Anna Clarén
Abecita Konstmuseum i Borås arrangerar utöver en
rad sevärda fotoutställningar även fotokurser och
workshops även fotokurser. Den 8 november leder
Anna Clarén en heldagsworkshop som beskrivs så här:
”Denna workshop handlar om att med hjälp av
kameran försöka beskriva det som känns, inte bara det
som syns. Att se och tolka verkligheten genom det
djupt personliga, att låta detta bli synligt och på så sätt
få ett personligt avtryck i fotografiet.”

Foto: Jacob Forsell

Biljetterna sålde snabbt slut till de två föredragen.
Lennart Nilssons styvdotter Anne Fjellström (VD i
Lennart Nilsson Photography AB) berättade
medryckande om den världskända fotografen och inte
bara om hans bilder. I Åmål bestod utställningen av
svartvita bilder från de tidiga Lifereportagen, bland
annat det mycket kända från isbjörnsjakt på
Spetsbergen.
Helt annorlunda bilder och inte bara på snygga flickor
visade att Bingo Rimér har ett brett register och inte
bara är flickfotograf. Som väntat blev det ett mycket
underhållande föredrag.

Foto: Anna Clarén

Läs mer: http://www.abecitakonst.se/workshop-medkameran-som-trost-med-anna-claren/
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NORDphotography i Inderøy, Norge
Man startade 2008 och beskriver sig så här: ”Vi er et
norsk firma som har spesialisert oss på å arrangere
kvalitetsworkshoper med internasjonalt kjente
fotografer.
Det som sœrpreger vårt lœrer-team er at i tillegg til å
vœre kjente fotografer, er samtlige forelesere også
kjent for å vœre dyktige mentorer. NORDphotography
ble startet i 2010 av Elisabeth Nordeng Aanes.
De fleste av NORDphotography's workshoper har
engelsktalende forelesere. Det vil dog alltid våre en
norsktalende assistent på workshopen.”
Läs mer:
http://www.nordphotography.com/workshops

Fotografiska i Stockholm …
… arrangerar ett stort antal fotokurser med olika
inriktningar och på olika nivåer: Grundläggande,
fördjupande och Masters.
Läs mer: http://fotografiska.eu/kurser/

RSF Årsbok 2014/2015
Årsboken är nu under produktion och i nästa nummer
av Exponera! avslöjas vilka som fått med en bild (eller i
vissa fall t o m två..) i den hårda konkurrensen.
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För att stimulera större beställningar ger vi i år rabatter
enligt nedan. Alla priser exklusive frakt. Grundpriset
för en bok är 160 kr. Beställ fler vid samma tillfälle och
få rabatt.
• 5 böcker 20%
• 10 böcker 30%
• 20 böcker 40%
• 30 böcker 50%
Vi tror att våra kraftiga mängdrabatter kan motivera
klubbarna att se över sina eventuellt stående
beställningar eller göra nya! Kanske en mindre
justering innebär en gratisbok!!

Fotoresor
Zoom Fotoresor
RSF samarbetar med Zoom Fotoresor som erbjuder
rabatter i sitt ordinarie reseprogram men även kan
skräddarsy resor åt oss. I dagarna har man genomfört
en resa till Skottland med inslag av en ädel dryck som
börjar på W. I planerna för 2015 finns:
• Gatufoto i Istanbul
• Naturfotoworkshop i Skåne
• Krakow med bl.a. utflykt till Tatra National Park
Vi återkommer med mer detaljer under början av 2015.

Les Rencontres d'Arles Photographie 2015
Någon som läste reportaget i sista numret av
Förbundsinform och vill veta mer och/eller är
intresserade av åka dit nästa sommar? Skicka ett mail
till oss.

***

Härliga hälsningar!
Riksförbundet Svensk Fotografi genom

Lars Rosell

Göran Zebühr

Material till och dialog med Exponera! skickas till:
exponera@rsf-fotoklubbar.org

Vi hoppas du som medlem redan beställt ett eget
exemplar av boken via din klubb! Som vi påpekat
tidigare; får vi upp försäljningsvolymen kan vi pressa
priset nedåt! RSF tar också tacksamt emot tips om
möjliga ”storköpare”, t ex företag som vill ha boken
som kundpresent, julklapp eller liknande eller andra
försäljningskanaler.
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