BioFoto Syd
Förening för alla naturfotografer

Utställning och Naturfotots dag Turistbyrån Röstånga
Utställningen och naturfotots dag syftar till att vi Biofotingar ska få möjlighet att visa upp lite
av våra fina bilder. Det är ett unikt tillfälle för dig att visa upp ditt fotograferande. Likaså att
vi som förening kan presentera oss för allmänheten och andra naturfotointresserade.

Utställning Turistbyrån Röstånga 2/9 – 13/10 2018
Vi är glada för att återigen kunna ställa ut våra bilder på Turistbyrån i Röstånga.
Följande gäller:
• Bilderna ska vara ramade. Det är ok med olika storlekar på ramarna.
• Eftersom upphängning och vernissage ska ske samma dag så vill jag ha in små bilder
att titta på, planera och göra utställningslayout efter. Jag behöver också ramarnas
mått. Skicka in ”tittbilderna” till arne.olsson@naturokultur.se senast 10 augusti. Så
snart jag kan får du därefter besked om vilka bilder du kan ställa ut.
• Bildlista med bildtitel, fotograf och ev. pris för bilden/tavlan kommer att göras upp
och finnas i receptionen så ange också bildtitel. ”Alla är garanterade att få med minst
en bild”.
• Inlämning av bilder senast 2 september när Turistbyrån öppnar kl. 10.00.
Upphängning av bilderna och vernissagen ska ske samma dag. Därför är det viktigt att
bilderna finns på plats direkt på morgonen. Ev. kan du lämna in bilder i förväg under
Turistbyråns ordinarie öppettider.
• Vernissagen blir direkt efter hängningen 2018-09-02 kl. 14.00. Det blir fika och ev.
några kortare bildspel.
• Du hämtar dina bilder lördag 13 okt kl. 15.00 när ”Naturfotots dag” är slut.

Naturfotots dag lördagen den 13 okt. kl. 10.00 – 15.00.
I år har vi förlagt ”Naturfotots dag” till Turistbyrån i Röstånga i samband med vår utställning.
Här är en av portarna till Söderåsens Nationalpark med Nackarpsdalen och Odensjön i
närområdet. Det går alldeles utmärkt att komma tidigt och fotografera i närområdet. Det blir
bildvisningar hela dagen. Korvgrillning vid lunchtid.
Vill du visa bildspel (max 30 min) under dagen så anmäl detta till Arne Olsson. Ange längd,
titel och kort beskrivning av din bildvisning.
Kanske du vill försöka göra en visning/presentation ”20 x 20” alltså 20 bilder i 20 sek vardera.
Varken mer eller mindre.
Skicka ett mail till arne.olsson@naturokultur.se så snart som möjligt så att vi kan fastställa
dagsprogrammet.
Hälsningar

Arne Olsson

