Exp nera!
Ledmotiv
Det här numret av Exponera! innehåller mycket info
om den kommande Riksfototräffen, men också en del
tips och rapporter från när och fjärran.

Riksfotostämman 2015
Årets Riksfotostämma äger rum i Malmö lördagen den
16 maj kl 10.15 direkt efter vernissagen av årets
Riksfotoutställning.
Varje klubb inom RSF har en
röst vid stämman och därmed
en möjlighet att påverka
förbundets framtida
verksamhet.
Tre motioner har inkommit från klubbar och de bifogas
detta nummer av Exponera! samt finns på vår hemsida.
Kort resumé av vad de handlar om:
 Inrätta en grupp i Riksfotoutställningen för bildspel
 Öka maxstorleken för påsiktsbilder till 40x40 cm
 Öka upplösningen för RSF bildprogram till full-HD
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Komplett program
Information och tider för alla aktiviteter i Malmö 15-1616 maj och hur man bokar rum till rabatterat pris finns
här.

Anmälan görs senast den 24 april
Fyll i och skicka in anmälningsblanketten.
Varmt välkomna till Malmö 15-17 maj!

På gång
Här presenterar vi en del aktuella tävlingar.

Tävling "Årets bästa gatufotografi"
Var med och tävla innan den 20 april för chansen att
vinna:
 1:a pris – kameratillbehör, värde 8.500 kr.
 Fotoklubbpris – studioblixt set, värde 4.000 kr

På stämman kommer förbundsstyrelsen att
kommentera förändringar i reglerna för bilder till
Riksfotoutställningens grupper med syftet att förenkla
för kommande arrangörer av Riksfototräffen. Det
handlar bl.a. om förtydliganden vad avser märkning,
montering och vad som menas med "nytagna bilder".

Rättigheter till bilder
Vi har fått en del förfrågningar under den senaste tiden
kring rättigheter till de bilder som deltar i olika
tävlingar, både RSF:s egna och de externa vi tipsar om.
Det har fått oss att dyka ner i området för att kunna ta
fram egna regler och riktlinjer och vi hoppas kunna
presentera dessa vid Riksfotostämman.
Det är viktigt att fotografen själv läser gällande regler
och avgör om det känns bra att delta eller inte.

Riksfototräffen 2015
Kort påminnelse om Riksfototräffen i Malmö 16-17 maj.
Evenemanget kombineras med redovisningen av FFiM:s
15:e fotoutställning, ”15th Malmö International
Exhibition of Photographic Art”, som äger rum den 15
maj.

Juryn kommer att utgöras av representanter från
Önskefoto samt RSF. Läs mer här.

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

Internationell utblick
påminnelse om en internationell utställning som ligger
nära, både i tid och rum samt en rapport om ännu en
framgångsrik svensk fotograf.
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Från klubbar och distrikt
Ett litet axplock från den information vi fått om vad
som hänt/händer runt om landet.

RTF 2014/2015 - omgång 3
15th Malmö International Exhibition ...
Skicka in dina bilder senast den 4 april 2015 och besök
sedan vernissagen för att se dina (förhoppningsvis) och
övriga fotografers antagna bilder den 15 maj när du
ändå är nere i Malmö för årets Riksfototräff.

Resultatet från etapp 3 med tema "Stillhet"
är klart. Vi säger stort GRATTIS till Jan Gustafsson, (Falu
FK) som vann med bilden: ”Fiske i dimriket”.

Här hittar du komplett inbjudan.

Göran Gärberg
Göran Gärberg, ABF Fotoklubb i Uddevalla, berättar om
sina senaste framgångar i en internationell salong:
Så till mina framgångar - helt otroligt - men sant!
Salongen med FIAP nr 2015/19 heter "1st International
Salon Signidunum" i Serbien. Tävlingen gav mig, för tre
bilder en mention, en silvermedalj (i prints) och en
guldmedalj (i prints). Den senare för bilden "Bridge in
early morning" bifogas.

Foto: Jan Gustafsson

Mer info på Skara FK:s hemsida.

Västsvenska FotoExpon 2015
Redovisning av Västra Sveriges Fotoklubbars årliga
distriktstävling sker lördagen den 21 mars i
arrangemang av Skara FK. Läs mer här.

BILD-15
Redovisning av Östra Svealands Fotoklubbars årliga
bildtävling sker söndagen den 22 mars i arrangemang
av styrelsen själva (!?). Läs mer här.
*

Varma hälsningar
Riksförbundet Svensk Fotografi genom

Lars Rosell

Göran Zebühr

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

Foto: Göran Gärberg

Har även du fått bilder accepterade i Internationella
salonger? Skicka ett mail med text och bilder till
utland@rsf-fotoklubbar.org och berätta.

Snart!

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.

