Hej Biofotomedlem
Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad. Betala gärna senast 2017-12-31.
Du betalar in på Biofoto Sveriges Plusgirokonto 1360935-9
Skriv namn, adress och postadress. Uppgifterna används för att kunna skicka ut ”Naturfotografen”.
Har du ändrat adress/mailadress får du gärna ange även detta. Alt. meddela mig via mail.
Medlemsavgifter per år (2017)
Ordinarie medlem – 500 kr
Pensionär/student – 400 kr
Familjemedlem – 100 kr

Årsmöte 2018
Det är Biofoto Norr som arrangerar årsmöte 2018 och datum för detta är 25:e – 27:e maj. Boka tiden i
din kalender. Mer info senare.

Medlemmar i Biofoto Sverige just nu: 479
”Tipsa en vän” 12 ev. nya medlemmar har fått info genom era tips. Ett stort tack till er. Det är ok att
fortsätta skicka in tips.

Norsk Naturfotofestival erbjuder Biofotomedlemmar rabatt på festivalpasset

Norsk Naturfotofestival feirer 5 år 16-18 mars 2018 og som medlem av NN eller Biofoto ønsker vi at du
skal bli med på festen! Vi tilbyr alle medlemmer early-bird. Bestiller du festivalpass innen 1. januar
2018, betaler du bare 950 kroner for alle tre dagene.
Norsk NaturfotoFestival AS er etablert som en toneangivende arena for et bredt spekter av fotografiske
uttrykk skapt av, og i, naturen. I løpet av de første årene har flere internasjonale stjerner gjestet
festivalen, og programmet for 2018 er nøye satt sammen for å tilfredsstille ønsket om bredde i
fotografiske uttrykk, og geografisk tilhørighet. Vi er trygge på at våre foredragsholdere vil inspirere og
bevege våre besøkende. Programmet holder høyt internasjonalt nivå.
Noen av de prisvinnende fotografene som bidrar til stor diversitet i 2018 programmet er Carsten Peter,
Dag Røttereng, Theo Bosboom, Wenche Dahle og Orsolya Haarberg. Fullt program www.nnff.no
Festivalen, går over tre dager og omfatter forelesninger, film- og bildevisninger, og utstillinger.
Følg oss på Facebook. Mer informasjon www.nnff.no

Du måste använda följande länk vid beställning för att erhålla rabatt :
http://www.deltager.no/ebnorsknaturfotofestival2018

Länken ovan ”den må ikke publiseres offentlig i noen medier” är beskedet vi fått från
Biofoto Norge.
www.biofoto.se

