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Ledmotiv

Att synas på Fotomässan

Vi vill verkligen inte mässa i onödan och störa i
sommarfriden. Men vi vill ändå rapportera att
förberedelserna för Fotomässan gått väldigt bra och att
vi i år har ännu bättre möjligheter att visa upp en
samlad bild av Sveriges Fotoklubbar.

Även om mässan geografiskt är placerad i Stockholm
vill vi kraftsamla för att klubbar och deras medlemmar,
distrikt och förbundet tillsammans ska visa bredden hos
Sveriges fotoklubbar.
Vi behöver dock hjälp - din hjälp!

Fäll ihop paraplyet eller hoppa ur hängmattan en stund
och börja fundera på hur klubben och medlemmarna
bäst kan förbereda sig inför Fotomässan. Vi
återkommer med mer info i slutet av sommaren.

Fotomässan 2015

Vill du visa dina bilder?
I år kommer vi satsa på att visa ännu fler av Sveriges
Fotoklubbsmedlemmars bilder. Och det är här Du
kommer in i bilden.
Vi kommer att visa 8-10 av dina bilder på stora skärmar
i form av bildspel. Bildspelet skall rulla på HD-skärmar
eller projektorer. För bästa bildupplevelse så är det
önskvärt att du beskär bilderna i 16:9-format. Liggande.
Skicka därför in 8-10 av de bilder som du tycker bäst
om och gör bilderna i storlek 1188 x 2112 pixlar - 10%
större än 1080 x 1920 för att vi skall kunna lägga på
bildspelskänsla - eller s.k. Ken Burns-effekt.

RSF har genom Stockholms FK:s och Enskede FK:s
kommit överens med Fotomässan om att få disponera
en centralt placerad monteryta om 20x3 m på årets
Fotomässa. Den äger rum 6-8 november i
Stockholmsmässans A-hall.
Den yta som vi får disponera ligger bredvid
Moderskeppets stora scen, i nära anslutning till alla
stora produktutställare. Planeringen av ytan och hur
den ska utnyttjas har just påbörjats av arbetsgruppen
men den kommer att i princip delas in i tre sektioner:
 en sektion för bildvisning – påsikt och digitalt
 en fotostation där vi omväxlande genomför olika
aktiviteter såsom t.ex. makrofoto och modellfoto
 en sektion för information om vår verksamhet
inom RSF, distrikten samt våra klubbar. Här
kommer vi också att ha en frågehörna där mässans
besökare kan ställa frågor om fotografering, teknik
såväl som bildskapande.
Lars Larsson,
Enskede Fotoklubb för Sveriges Fotoklubbar

Du skall också bifoga en bild på dig själv (gammal bild,
ny bild, självporträtt, etc etc) och uppgifter om namn
och fotoklubbstillhörighet. Din porträttbild kommer att
inleda din bildkavalkad. Vill du att dina bilder skall visas
i en speciell ordning så numrerar du helt enkelt dina
bilder.
Bilder i format jpg skickas till:
massbilder@rsf-fotoklubbar.org

Foto + Mat = ännu bättre!
Är du intresserad av matfoto så
kan du dubbla din dos av visade
bilder på Fotomässan. Parallellt
med årets Fotomässa går även
"Mitt kök" med 30.000 besökare.
Vi räknar med att kunna ställa ut
"våra matbilder" i anslutning till
Matmässan för att locka
besökare till Fotomässan.
Skicka i så fall ÄVEN in 8-10 av
dina bästa matbilder. Samma
storlekar som för bilderna ovan
och glöm dock inte ditt
porträttfoto)

Foto: Göran Zebühr

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

Checklista:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Liggande porträttbild i på dig med storlek 1188 x
2112 pixlar.
Ange namn och fotoklubbstillhörighet
8-10 st av dina bästa bilder i storlek 1188 x 2112
pixlar (16:9 ratio). Numrera filerna om vi skall visa
dom i någon speciell ordning.
8-10 st av dina bästa MAT-bilder i storlek 1188 x
2112 pixlar (16:9 ratio). Numrera filerna om vi skall
visa dom i någon speciell ordning
Alla bilder (Fotomässa och Mat) mailas till
massbilder@rsf-fotoklubbar.org
Vi måste ha dina bilder senast 8 oktober.

Anders Fredriksson
Enskede Fotoklubb för Sveriges Fotoklubbar

För fotoklubb och distrikt
Vill du eller ni presentera er fotoklubb eller distrikt?
Vill du eller ni presentera ett fotoprojekt?
Vill du eller ni presentera en fotogrupp i er klubb?
Vill ni gå samman och presentera en fotografisk
"hotspot" för er region?

Sida 2 (2)

2: Skapa er "Poster"
 Tänk på att den måste kunna rullas ihop eller
eventuellt vikas och finnas hos oss i Stockholm
senast den 23 oktober.
 Blanda gärna bilder och små texter för att
visa/förklara det ni presenterar.
 Utnyttja ytan men försök att inte göra det för
plottrigt så att det blir svårt att läsa. Lämna helst 5
cm marginal runt om postern.
 Använd gärna starka färger. Detta är en
projekt/klubb beskrivning i mässmiljö så låt gärna
budskapet vara grafiskt högljutt.
 För er som haft tillfälle att studera eller verka i
forskarmiljö kommer detta att kunna jämföras
med en projektpresentation.
 Passa på att göra detta till ett "klubbprojekt" och
blanda in klubbens aktiva medlemmar i skapandet.
3: Leverera er poster till den adress du får i samband
med att du anmäler er.
Går detta som vi planerat kommer det att på
Fotomässan 2015 finnas en mängd med exempel på
fotoklubbar, fotogrupper och fotoprojekt.
Inspiration för andra fotoklubbar om vad man kan göra.
Kanske även att nya fotoprojekt kan födas ur en
välgjord "poster" i vår gemensamma monter.
Jan Zettergren
Stockholms Fotoklubb för Sveriges Fotoklubbar
*

Foto: Lars Larsson

Upp ur hängmattan nu!
.. så ses vi väl förberedda på Fotomässan i höst.

På Fotomässan i november kommer vi ha, eller rättare
sagt vill vi ha, möjlighet att presentera posters från
fotoklubbar runt om i vårt avlånga land.
Alla posters ska ha format A1 (594 mm bredd × 841
mm höjd) som MAX-format och vara "stående". Jämför
gärna med ett "blädderblock".

Lars Rosell

Göran Zebühr

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

I vår mässmonter kommer vi att ha ett "Poster-ställ"
där vi sätter in er bild tillsammans med övriga och där
det kommer att vara enkelt att bläddra och titta.

Gör så här:
1: Skriv till oss och berätta att ni kommer att leverera
en poster till fotomässan. Vi vill ha din anmälan senast
31 augusti.
Vi vill ha namn på er fotoklubb, kontaktperson för oss
och om det går även en titel på er "poster".
E-postadressen är fotomassan@rsf-fotoklubbar.org.
(Notera att det är olika e-postadresser för anmälan och
för insändande av bilder.)
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.

