BioFoto Syd
Förening för alla naturfotografer

Utställning och Naturfotots dag 2022
Turistbyrån Röstånga
Utställningen och naturfotots dag syftar till att vi biofotingar ska få möjlighet att på olika sätt presentera
oss och visa upp våra fina bilder. Likaså att vi som förening presenterar vår verksamhet för allmänheten
och naturfotointresserade.

Utställning Turistbyrån Röstånga 3/9 – 16/10 2019
Vernissage 3/9 kl. 14:00, efter hängningen.
Vi är glada för att återigen kunna ställa ut våra bilder på Turistbyrån i Röstånga.
Följande gäller:
• 4 medlemmar får disponera en yta vardera om ca 120 x120 cm. Det är en treetexskiva som är
mjuk alltså kan du nåla upp bilder tex om du monterat på kapa-skiva. Du gör som du vill på din
yta. Skivan sätts på ett golvstativ och vi har 4 sådana ytor. Först till kvarn gäller för dessa.
• Vi har 8 golvstativ avsedda för stora bilder A2 etc gärna ramade. Även här gäller först till kvarn.
• Den stora väggen är avsedd för bilder i ram max 40 x 50 cm. Det blir 2 rader med 10 bilder alltså
ca 20 st.
• Väggen till vänster om ingången portalen in i lokalen har plats för 4 st bilder i ram max 40 x 50
cm
• Fönsterkarmen är avsedd för mindre bilder som placeras på stativ. Ca 9 - 12 st.
• Under fönsterkarmen ca 10 bilder i ram ca 40 x 50 cm
• Vi utlovar att alla ska få med minst en bild
• 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 ha besked på om du vill ha skiva, stativ för
stora bilder, 40x50 bild eller liten bild för stativ i fönsterkarmen. Skicka in ”tittbilderna” till
arne.olsson@naturokultur.se senast 11 augusti. Så snart jag kan får du därefter besked
om vilka bilder du kan ställa ut.
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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 1 september när Turistbyrån öppnar kl 10.00. Upphängningen 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 kl 14.00.
Du hämtar dina bilder lördag 16 okt kl 15.00 när ”Naturfotots dag” är slut.

Naturfotots dag lörd 16 okt. kl 10.00 – 15.00.
I likhet med förra året har vi förlagt ”Naturfotots dag” till Turistbyrån i Röstånga i samband med vår
utställning. Detta är ett offentligt arrangemang.
Här är en av portarna till Söderåsens Nationalpark med Nackarpsdalen och Odensjön i närområdet. Det
går alldeles utmärkt att komma tidigt och fotografera i området.
Det blir bildvisningar hela dagen. Korvgrillning och fika vid lunchtid.
Vi behöver din medverkan under dagen med korvgrillning, fika, osv och inte minst med att du visar
bilder!
Kanske ett bildspel (max 30 min) 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.
Andra förslag?
Anmäl dig gärna till vara med och sköta grillningen.
Skicka ett mail till arne.olsson@naturokultur.se så snart som möjligt så att vi kan fastställa
dagsprogrammet.

Med soliga sommarhälsningar
Ledningsgruppen BioFoto Syd gm/Arne Olsson

