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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. 

Ledmotiv 
Mitt i vårt strålande/strilande sommarväder kommer 
ett par snabba snapshots om kommande aktiviteter. 
 

Fotomässan 2016 
 

 
 

Mässan hålls som vanligt i Stockholmsmässans lokaler i 
Älvsjö söder om Stockholm den 11 till 13 november. 
 
VÄRNA BILDEN blir tillsammans med budskapet 
KÄNSLA-INSPIRATION-KREATIVITET huvudfokus för 
årets fotomässa.  Motto för mässans fotoutställningar 
är MÄNNISKAN I NATUREN. 
 
RSF-montern kommer även i år att ligga i närheten av 
Moderskeppets stora scen.  Den blir 17 meter lång och  
där kommer vi att visa bildspel, ha en stor karta där 
man enkelt kan se landets alla anslutna fotoklubbar 
samt en informationsdisk.  I ett blädderställ kan RSF:s 
olika distrikt och anslutna klubbar presentera sin 
verksamhet.  Vi vill visa alla fotoentusiaster vilken 
bredd vår fotorörelse har.  
 
Vi har också en 25 meter lång fotovägg som vetter 
emot restaurangdelen utefter B-Hallen. Den kommer vi 
att fylla med meterstora bilder från landets fotoklubbar 
och några av vinnarna i årets tävlingar som RSF och 
distrikten arrangerat. 
 

Ta chansen – bli exponerad på Fotomässan! 
Det finns alltså flera sätt: 

 Presentera klubben/distriktet i blädderstället. 

 Ställ ut en meterstor bild.  Kanske senaste 
klubbmästaren eller vinnarbild i distriktstävling. 

 Visa bildspel. (Enligt samma regler som gäller för 
RSF:s bildspelsklass. Se inbjudan för 2016.) 

 
Vi hoppas att vi med denna information kan så några 
frön ute bland klubbar och distrikt att det finns stora 
möjligheter att visa upp er på årets Fotomässa. 
 
Vi återkommer i mitten av augusti för att kontrollera 
hur fröna har grott och med utförliga anvisningar hur ni 
kan förmedla ert material.  
 
Kontakt: fotomassan@rsf-fotoklubbar.org 

På gång 

Utställning på Galleri Mazarin 
Glädjande besked från Söderhamns Kameraklubb. Efter 
16 månaders ovisshet är man åter igång.  Till att börja 
med blir det en utställning var annan månad. Med start 
1 juli visas ”25 fotografer – 25 temperament”.   
Se utställningens Affisch. 

BG Prisma 50 år – Fotofestival 8 oktober 

 
I år firar Bildgruppen Prisma 50 år och passar på att 
arrangera en Fotofestival i Hallstahammar. Tre av 
Sveriges bästa fotografer kommer att visa bilder och 
berätta om sitt fotograferande. De tre är Anders 
Petersen, Maja Kristin Nylander och Anders Geidemark.  
Lär mer i programmet.   

Höstens färger – Workshop 15-16 oktober 
Medlemmar i RSF-klubbar får rabatt på en workshop 
som Zoom Fotoresor arrangerar i Tyresta Nationalpark 
med Claes Grundsten som ledare.  Läs mer här. 
 

Fortsatt trevlig sommar 
 

 
Göran Zebühr 

 
Lars Rosell 

  

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

 

 

 

 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutst%C3%A4llningen_2016-bildspel(2015-11-30).pdf
mailto:fotomassan@rsf-fotoklubbar.org
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Mazarin_2016-07.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Mazarin_2016-07.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/BGPrisma50.pdf
http://www.zoomfotoresor.se/hostens-farger/
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
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www.fotomassan.se
#fotomässan

11–13 november 2016


