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Välkomna till
Riksfototräffen 2015 i Malmö, 16-17 maj
med Riksfotoutställningen (SM i fotografi)
och
15th Malmö International Exhibition, 15 maj

LOGGA IN
FFiM

Välkomna till Malmö
Fotografiska Föreningen i Malmö, FFiM har glädjen att få arrangera
Riksfototräffen 2015. FFiM bildades den 4 februari 1936, och vi är
en av de äldsta och kanske mest aktiva fotoföreningarna i landet.
Som enda fotoförening i Sverige genomför vi en årlig internationell
utställning. Malmö International Exhibition of Photografic Art 2015
är en helt digital utställning/tävling i två klasser, färg och svartvitt.
Tidigare år har cirka 600 fotografer bidragit med runt 5 500 bilder, och
vi hoppas på lika stort deltagande 2015. Cirka 15 % av de inlämnade
bilderna tas ut för visning. Vi producerar en CD med de vinnande och
accepterade bilderna, vilken alla deltagare erhåller.

Alla aktiviteter kommer att äga rum i kulturkvarteret S:t Gertrud. Kvarteret
förkroppsligar flera viktiga delar av Malmös historia från medeltiden fram till
idag. Östergatan var en gång Malmös huvudgata och följde då den medeltida
strandens sträckning.
Malmö är kontrasternas stad och idag omges kvarteret av hus från många olika
epoker. På gångavstånd ligger Dockan och lite längre bort Västra hamnen med
Malmös i särklass mest kända byggnad Turning Torso
Östergatan 7b ligger cirka 500 meter från Centralstationen. Mer information om
S:t Gertrud hittar man på http://www.sanktgertrud.se

Ett unikt tillfälle att få se högklassig internationell fotografi från
världens alla hörn!
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FÖRELÄSARE

PROGRAM
Fredagen den 15 maj
• 12.30 Invigning och prisutdelning - 15th Malmö International Exhibition
• 12.45 Första visningen av de prisbelönade bilderna
• 13.30 Bildvisning av Thomas Johnsson
• 15.00 Fortsatt visning av 15th Malmö International Exhibition
Sekretariatet öppnar under eftermiddagen
Kvällsbuffé på St Gertrud, och varför inte avsluta kvällen med en öl eller ett
glas vin på någon av Malmö många uteserveringar?
Lördagen den 16 maj
• 09.00 Registrering och kaffe
• 10.00 Invigning, Birgit Hansson från Malmö stad, samt
vernissage - Riksfotoutställningen
• 10.15 Riksfotostämma
• Presentation av Riksfototräffen 2016
• 12.00 Lunch
• 13.00 Juryredovisningar med kaffepaus:
A - Kollektion påsiktsbilder, C - Enstaka påsiktsbild
• 16.00 Bildvisning av Lars Dareberg
• 20.00 Festmåltid med utdelning av utmärkelser etc

Thomas Johnsson
Han beskriver sig själv så här:
”Jag är egentligen ingen riktig fotograf, mer en flitig ’dokumentatör’,
en van resenär och en ofta anlitad föreläsare sedan drygt fyrtiofem
år tillbaka i tiden. Att resa – både i Sverige och utomlands – har alltid
varit mitt stora intresse. Med stor nyfikenhet försöker jag dokumentera
naturen, människan och kulturen. Mina intryck redovisar jag ofta i en
reseberättelse, i en digital bildvisning eller i en digital videofilm.”
/Thomas Johnsson: www.clangula.se/
Lars Dareberg
Lars har jobbat som pressfotograf i hela sitt liv. De senaste 20 åren
har han varit anställd på Sydsvenskan, både som fotograf och
bildchef.
Han kommer att berätta om det dokumentära och hur han jobbar och
tänker kring bildjournalistiken. /Lars Dareberg: www.larsdareberg.com/
John S Webb
Naturen och landskapet har alltid varit motivet i John S Webbs
bildvärld. Han intresserar sig för människans förhållande till naturen
och visar det på olika sätt i sina bildserier.

Söndagen den 17 maj
• 09.00 Bildvisning av John S Webb
• 10.00 Kaffepaus
• 10.45 Presentation av Riksfototräffen 2016 och Juryredovisningar:
U - Ungdom digitalbild, B - Kollektion digitalbilder, D - Enstaka digitalbild
• Avslutning omkring kl 13.00

John har haft en lång rad separatutställningar både i Sverige
och internationellt och hans fotografier ingår också i ett antal
museisamlingar. Han har givit ut ett tiotal böcker och varit verksam
som bokförläggare.
John är född i London men är bosatt i Sverige sedan 1974. Han bor
och verkar i Malmö. /John S Webb: www.webbphoto.se/

Tomas Nilsson

Conny Magnusson

Tomas Nilsson

Sussi Bogren

Tomas Nilsson

Foto: Lena Malmström

Boende
Vi rekommenderar Radisson Blu Hotel, Östergatan 10 (endast ett
övergångsställes avstånd från Riksfotoaktiviteterna!).
Pris per rum 950:-! (dubbel såväl som enkel). Rum till kampanjpris kan endast
bokas via hotellets hemsida.
Gör så här för att boka till kampanjpris:
- Gå till hotellets hemsida http://www.radissonblu.com/hotel-malmo
- På höger sida väljer du datum, rum, etc
- Klicka sedan på More options
- Skriv FOTO där det står Promotion code och fullfölj bokningen

Hitta
Tågresenärer promenerar enklast från Centralstationen till Östergatan, cirka 500
meter. Gå mot Stortorget, men vik in till vänster ett kvarter innan torget på Adelgatan
som efter ett kvarter byter namn till Östergatan.
Kommer man med bil finns ett P-hus i kvarteret mitt emot (samma kvarter som
Radisson Blu Hotel ligger i), infart från Kattsundsgatan, Caroligaraget. Inte långt från
Östergatan ligger också Petri P-hus, infart från Rundelsgatan.
Från Malmö Airport tar man flygbuss till hållplats Malmö Centralstation.
Väljer man stadsbuss, ta linje 3 hållplats Caroli.
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