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Fotomässan 2016

Det här numret av Exponera! handlar i mångt och
mycket om vad vi gör med våra bilder. Flera klubbar
uppmärksammar sina respektive jubileum genom att
arrangera utställningar och festivaler som man såklart
bjuder in övriga klubbar till.
Ett annat sätt att arbeta med bilder är att skicka in dem
till olika tävlingar. Detta har vi i klubbarna gjort under
lång tid och det finns olika meningar om detta med att
tävla med bilder. Går det överhuvudtaget att tävla
med bilder och är det verkligen meningsfullt?

Mässan hålls som vanligt i Stockholmsmässans lokaler i
Älvsjö söder om Stockholm den 11 till 13 november.

Nu informerar vi om två tävlingar där vi tycker att resan
är minst lika viktig som målet. Både RSF och FIAP
bjuder in till klubbtävlingar där alla klubbar – stor som
liten får skicka in lika många bilder. Att i respektive
klubb samlas och tillsammans diskutera fram klubbens
val av bilder tror vi är utvecklande för både klubb och
den enskilde fotografen. Om man sedan dessutom
lyckas i tävlingen är det en bekräftelse på gott arbete.

Ta chansen – bli exponerad på Fotomässan!

Vi upprepar våra uppmaningar till klubbar och distrikt
från tidigare nummer av Exponera!

Läs mer i Exponera! Nr 7.

På gång
Vi tipsar om tre nya fotofestivaler samt påminner om
två ”gamla”.

Fotofestival i Eslöv 22 oktober

Klubbtävlingar
Som sagts ovan - en möjlighet för klubbar att samlas
kring gemensamma bilddiskussioner och kanske nå
både nationell och internationella framgångar.

RSF Klubbtävling
Tävlingen arrangeras första gången 2016 och kommer
att bli en årligen återkommande tävling mellan Sveriges
Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket
gör att såväl små som stora klubbar har samma chans
att nå framgång. Utförlig information på vår hemsida
under Kalender. Kompletta tävlingsregler finns här.
Sista datum för uppladdning och betalning av
avgifterna är framflyttad till den 31 oktober 2016.

11th FIAP Club´s World Cup
FIAP inbjuder samtliga klubbar i världen ("member of
FIAP, or not") att delta i denna tävling för klubbar.
Senast den 5 november ska bilderna vara uppladdade
via internet. Varje klubb som vill delta ska skicka in
exakt 20 bilder, dock max två bilder från en fotograf.
Bilderna ska vara 2400 pixlar ("for the larger side").
Deltagaravgiften är 50€ per klubb.
Utförlig information finns i FIAP:s inbjudan.

Foto: Sven Persson

Eslövs Fotoklubb hälsar välkomna till Fotofestival på
Medborgarhuset i Eslöv lördagen den 22 oktober
klockan 9 - 18.
Det blir föredrag, bildvisningar, fotoutställningar,
plankettävlingar, bokförsäljning och fika, m.m.
Läs mer på Eslövs Fotoklubbs hemsida.

Garvare gården i Trelleborg
Trelleborgs fotoklubb har en utställning på Garvare
gården i Trelleborg under tiden 8 till 31 oktober.

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.
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Naturfotofestival i Vårgårda 4-5 november

Vårgårda Fotoklubb inbjuder till ”Natur 2016”, den 34:e
naturfotofestivalen i ordningen man arrangerat.
Naturfotofestivalen 2016 bygger på ett koncept med
föredrag, workshop, utställningar och produktdemonstrationer. Några av bildvisarna är
professionella, andra hängivna amatörer. Några har en
lång fotografisk bana bakom sig, andra är yngre och
lovande. Arrangemanget har något att erbjuda de
flesta med intresse för natur och naturfoto och vi vågar
lova att både bilder och föredragshållare under ”Natur
2016” kommer att inspirera.
Komplett festivalprogram finns här.

Fotomässa i Ankarsum den 2 oktober

Sida 2 (2)

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.
Biljetter till festivalen har börjat säljas. Mer info finner
du på BG Prismas hemsida och i Programmet.

Riksfotoutställningen 2017
Sista datum för uppladdning av bilder till Riksfotoutställningen är som vanligt den 31 januari. Utförlig
information och inbjudan kommer under oktober.

Internationell utblick
Avslutningsvis en påminnelse att det fortfarande är
några få dagar kvar till deadline för …

1st Nordic International Digital Circuit
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF - inbjuder till
den första Nordiska Circuiten med bedömning av
bilderna i fyra olika jurygrupper i Sverige, Norge,
Finland och Danmark. Det är två klasser: Svartvitt och
Färg. Skicka in dina bilder senast den 30 september.
Conditions of Entry och Entry Form.

*

Ankarsrums Fotoklubb fyller 25 år och det firar de
genom att anordna en fotomässa i Ankarsrum
söndagen 2 oktober. Den är öppen för alla som är
intresserade av fotografering och bilder, antingen det
är gamla garvade fotoklubbsmedlemmar eller
bildintresserade mobiltelefonungdomar.
Inträdesavgiften är endast 20 kr.

Varma hälsningar
Göran Zebühr

Lars Rosell

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

Mer info på Ankarsums Fotoklubbs hemsida och i
Programmet.

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.

