Exp nera!
Exponera! - Mäss-Extra!
Hög tid att planera för ert deltagande vid årets
Fotomässa i montern för Sveriges Fotoklubbar!
 Va, det fixar väl förbundet?
 Nja, en arbetsgrupp, med mandat från RSF, sköter
alla praktiska detaljer kring vårt deltagande.
 Men för att fylla montern för Sveriges Fotoklubbar
med bra information och bilder från klubbar och
distrikt behöver vi material från er.
Alltså - Hög tid att planera för ert deltagande vid årets
Fotomässa! Läs mer vad du/ni kan bidra med.

Fotomässan 2016

VÄRNA BILDEN blir tillsammans med budskapet
KÄNSLA-INSPIRATION-KREATIVITET huvudfokus för
årets fotomässa i november. Mässan hålls som vanligt i
Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö söder om
Stockholm den 11 till 13 november.
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Fotomässan 2016 vill inspirera oss alla att fotografera
mer, men i år försöker man också speciellt rikta sig till
alla kvinnor med kameror. ”Släpp loss kreativiteten”
säger man från mässledningen, och från fotorörelsen
och RSF kan vi bara applådera, och bekräfta hur många
duktiga kvinnor som nu dominerar amatörklubbarnas
resultatlistor och tävlingar.

RSF-montern
Detta år kommer Fotomässan att placeras i
Stockholmsmässans B-Hall i Älvsjö.
RSF-montern kommer att ligga i närheten av
Moderskeppets stora scen. 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.
Vår 17 meter långa RSF-monter kommer att visa
bildspel, ha en stor karta där man enkelt kan se landets
alla anslutna fotoklubbar samt en informationsdisk. På
samma sätt som på mässan 2015 kommer vi också ha
affischer i ett blädderställ där RSF:s olika distrikt och
anslutna klubbar kan presentera sin verksamhet.

Riksförbundet har en gemensam monter på mässan
med bilder, information och engagemang från landets
alla hörn. RSF och alla distrikt ska göra
presentationsaffischer och visa fotoentusiaster vilken
bredd vår fotorörelse har. Enskilda fotoklubbar kan
också bidra med affischer om sin egen verksamhet.
Foto: Lars Larsson

Fotomässan kommer att ha som motto för sina
fotoutställningar MÄNNISKAN I NATUREN.
Att vara i naturen och fotografera är spännande. Det
handlar naturligtvis inte bara om att fotografera högvilt
i Afrika eller småkryp i Kroatien, gamla ekar i Småland
eller små smörblommor på ängen, utan om att ha
kameran till hands när vi är ute och rör på oss. Snart
kommer naturens årliga skatteåterbäring till oss, i form
av lingon, blåbär och svamp, för att nu bara nämna
några av skogens alla glädjeämnen. Självklart är också
kameran med oss. Antingen det är en flexibel
systemkamera eller din mobiltelefon, med inbyggd
kamera, så är det något du kan fotografera med och
passa på att föreviga tillfället när det dyker upp framför
dina ögon.

Målsättningen med Riksförbundets deltagande är att
tydliggöra och visa våra fotoentusiaster att
fotointresset finns i fotoklubbar över hela landet.
Föreningar där du kan träffa likasinnade och ha
gemensamma aktiviteter, mötas och dela erfarenheter.

Värna bilden
Att presentera dina bilder är något som nu genomgår
en fantastisk utveckling. Möjligheterna att utnyttja och
visa bilder som bildspel på din platta TV, padda,
printade, uppsatta som fototapeter eller presenterade i
bloggform eller på bildsajter som Instagram, Pinterest,
Facebook eller Tumblr är bara några få av alla alternativ
vi har idag. Men var har du dina 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.

Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar
I vår monter vill vi visa alternativ och ge idéer hur du
gör dina bilder tillgängliga. Kanske är tiden för det
klassiska fotoalbumet förbi, men det finns många,
många spännande alternativ. Fotoboken är en
fantastisk och mångsidig ersättare. Bildspelet likaså.
Men det tar tid, kräver engagemang, kunskap,
erfarenhet och utrustning/programvara om du ska
lyckas bra. Att tala med fotovänner och dela frågor och
insikter är ett bra sätt att komma vidare. Att dessutom
göra det ”In Real Life” IRL, som vi ska säga idag, ger ofta
så mycket mer än att bara ha kontakt via internet.
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Tänk på detta om du gör ett bildspel
Använd bara bilder som du/ni har upphovsrätten till.
Detsamma gäller för den musik som används:
 Använd bara musik som FÅR spelas!
 Att plocka något från Spotify är normalt aldrig
tillåtet.
 Det finns mycket på nätet att tillgå. Bl.a.
http://freemusicarchive.org/ och
Creative Commons.
 Rättighetsinnehavarna skall attribueras i
eftertexterna.

Vi behöver bilder, bildspel och posters
Ditt deltagande, din klubbs deltagande och ditt distrikts
deltagande med att ta fram material till mässan är
nödvändigt.

Vi ses på mässan!
Arbetsgruppen för Fotomässan 2016

Peter Transjoe kommer att kalla distrikten till ett
Skypemöte för diskussion och samordning av material.

Lars Larsson
Enskede Fotoklubb

Jan Zettergren
Stockholms Fotoklubb

Anders Fredriksson
Enskede Fotoklubb

Peter Transjoe
RSF

Kontakt: fotomassan@rsf-fotoklubbar.org
Foto: Lars Larsson

Vad vill vi ha hjälp med?
 Presentera klubben/distriktet i blädderstället.
 Ställ ut en meterstor bild. Kanske senaste
klubbmästaren eller vinnarbild i distriktstävling.
 Presentera dig själv och dina bilder.
 Gör ett bildspel. (Enligt samma regler som gäller
för RSF:s bildspelsklass. Se inbjudan för 2016.)
Här kan du titta på det vinnande bidraget från
bildspelsklassen i RIFO 2016 av Marcus Liedholm FK
Kamera "The Forgotten Factory" på Vimeo.
Att leverera bilder/bildspel/posters!
 Skall levereras som 16:9-film i H.264-format i 720p
(1280x720px)
 Använd inte högre upplösning då
presentationsdatorerna kanske inte klarar av att
visa det med bibehållen kvalitet.
 Vi tar inte emot powerpoint eller pdf filer. Måste
vara paketerad som film (.mp4)
Affischer
 Klubb-presentations-affisch, storlek 60x80 cm.
 Lämna en skärsmån runt om på minst 2 cm.
(Bildytan är 56x76 cm)
 Posters skickas ej tillbaka.

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.

