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----------------------------------------------------------------------------------

Fotomässan i Stockholm 27 – 29 mars 2020 – dags att skicka
in bilder till BioFoto-utställningen!

Nu börjar vi närma oss 2020 års Fotomässa i Stockholm. Det har varit
några års uppehåll för Fotomässan i Älvsjö. Men nu är den tillbaka med
full kraft.
BioFoto siktar givetvis på att delta på den största fotomässan i
Sverige. Tyvärr har vi ännu inte lyckats få helt klart besked från
mässan om hur mycket plats vi får disponera för utställningen, så
det finns en risk att vi får mindre utrymme eller, i allra värsta fall, att
vi inte kan delta alls.
Trots detta vill vi gärna att ni skickar in bilder redan nu för att inte
förlora tid, vi hoppas allt löser sig inom kort.
Senaste gången hade vi nästan 40 meter vägg på Fotomässan. så jag
hoppas på det även detta år. Förra gången var 117 fotografer
representerade och vi hoppas på att i år slå den siffran och komma över
125 fotografer från samtliga lokalavdelningar. Borde kunna gå med tanke
på att vi nu är nästan 500 medlemmar i BioFoto Sverige
Stockholmsmässan äger rum i Älvsjö den 27-29 mars.
Parallellt med Fotomässan går även i år Nordiska Trädgårdsmässan,
som ger dig allt inom trädgård.
Förra året besöktes Trädgårdsmässan av över 50 000 besökare, så den
kommer att dra ytterliga besökare till fotomässan.
Entrébiljetten gäller båda mässorna (gäller endast fredag-söndag).
För att få utställningen enhetlig kommer vi att som förra året producera
alla bilder centralt. Alla bilder kommer att utgå från format 329 x 483 mm
(A3+) och 420x594 mm (A2) och vara monterade på 5 mm kapaskiva.

Vi behöver ett stort antal bilder från så många som möjligt för att kunna
göra ett bra urval till utställningen. Skicka gärna flera bilder men högst 10
bilder per fotograf, så har vi några att välja på.
Förra året hade vi över 200 bilder med mellan 1 och 5 bilder per fotograf
till Stockholm. Då kom det in över 1000 bilder, så intresset är stort. Alla
som skickar in bilder kommer att få plats med minst 1 bild.
De fotografer som fått bilder antagna att hängas på Fotomässan i
Stockholm kommer att meddelas för att eventuellt skicka in en mer
högupplöst fil. Filen kan vara i Tiff eller Jpeg.
Kostnaden för bilden står varje fotograf för och blir ca 375 kr inkl. moms
för A3+ och ca 450 kr inkl. moms för A2.
Bilden skickas efter mässan till er mot en portokostnad.

Bilderna skickas till arne.berneklint@biofoto.se . Märk mailet med
”Fotomässan”. Första gången går det bra att skicka en fil för skärmen
alltså en relativt lågupplöst bild. Vi har tillgång till dropbox så du kommer
att kunna skicka en större fil senare.

Bidragen skickas in senast 1 februari helst tidigare så får vi lite mer tid
att göra urval.

----------------------------------------------------------------------------------

Dags att betala in medlemsavgiften för 2020
Vi hoppas naturligtvis att du vill fortsätta ditt medlemskap!
Många har redan betalat in sin medlemsavgift för 2020. Tack till alla er för att
ni väljer att fortsätta som medlem i BioFoto!
Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad. Vi ber dig att betala

in din avgift senast 2020-01-15,

gärna tidigare.
Du betalar in på BioFoto Sveriges

Plusgirokonto 1360935-9
Nyhet! Numera går det även att betala avgiften via Swish 1235640339.

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 via mail.
Medlemsavgifter per år:
Ordinarie medlem – 500 kr
Pensionär/student – 400 kr
Familjemedlem – 100 kr (utan tidning)

Även under nästa år ingår naturligtvis vår fina
medlemstidning NATURFOTOGRAFEN i
medlemsavgiften.

Landsträff med Årsmöte 2020 på Ramsvikslandet

Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld

Landsträffen med årsmöte kommer att äga rum den 15 – 17 maj 2020 på västkusten,
närmare bestämt på Ramsvikslandet. Inbjudan med detaljerat program samt info om
boende mm. kommer att skickas ut i början av nästa år.
Vi kan redan nu avslöja att naturfotograf Viktor Sundberg/N kommer för att visa bilder
och prata naturfoto.
Boka in tiden i din kalender redan nu!

---------------------------------------------------------------------------------Kommande BioFoto-aktiviteter landet runt
Göinge Naturfestival, Sibbhult 11 januari 2020
BioFoto Syd deltar med monter och liten bildutställning
Välkända naturfotografer visar bilder hela dagen
Dagskort till samtliga bildvisningar endast 100 kr!
Program och biljettbokning:

https://goinge.naturskyddsforeningen.se/naturfestival-2020/

För sjunde året i rad går överskottet till inköp av skyddsvärda skogar

Naturfotodagen i Västerås den 15
februari
Magasinet Camera Natura bjuder in till en
fullspäckad dag för dig som är natur- och
fotointresserad!
Välkommen till föreläsningar, boksigneringar,
bild- och produktutställningar m m.
Bokning och information:
https://www.nortic.se/dagny/event/24725

BioFoto deltar med monter samt
bildutställning.
Välkommen!

Norsk Naturfotofestival 6 – 8 mars 2020 i Ski
Sjunde utgåvan av Norsk Naturfotofestival arrangeras i Ski kommun i Akershus, Norge, 6-8
mars 2020. Arrangemanget äger rum i Rådhusteatret i Ski som är nyrenoverad från topp till
tå. Det nya Rådhusteateret har plats till 550 deltagare, som får vara med på ett arrangemang
som är helt unikt i Norge.
Som vanligt innehåller programmet föreläsningar/bildvisningar av toppklass av t.ex.:
Roy Mangersnes – Norge
Ari-Matti Nikula – Finland
Felix Heintzenberg – Sverige
Randi Skaug - Norge
Biljettbokning: https://checkout.ebillett.no/176/events/312/purchase?presale_id=!2b46vygun

Festivalen är ett samarrangemang mellan BioFoto Norge och Norske
Naturfotografer.

Läs mer om festivalen: http://www.nnff.no

--------------------------------------------------------------------------

Naturfoto Södermöre, Bjursnäs bygdegård (Kalmar) 18 april 2020

BioFoto Syd är på plats med monter.
BioFoto-medlemmar deltar som bildföreläsare
och utställare.

Biljettbokning och information:

http://www.bildkungen.se/Naturfoto_Sodermore/BILJETTER.html

--------------------------------------------------------------------------
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