Fotoutställningar i Årsta Folkets Hus sep-dec 2020:
”Stockholms broar” och ”Årsta natur och arkitektur”
Enskede Fotoklubb firar sitt 70-årsjubileum i år och klubben markerar det med ett antal aktiviteter,
bl.a. fyra fotoutställningar. Klubben har kommit överens med verksamhetsansvariga inom Årsta
Folkets Hus om att ställa ut bilder under sep-dec 2020. Bilderna kommer att hängas i ”osynliga”
nylonlinor från en taklist i foajén till Årsta Folkets Hus. En utställningsgrupp har bildats inom klubben
för att planera och samordna arbetet. Du som vill ställa ut en bild hittar information nedan och om
du är osäker om någonting, så hör av dig till kontaktpersonen för temagruppen.
Utställning

Ansvarig temagrupp/
Intresseanmälan Digital bild
Vernissage
Kontaktperson
till temagrupp
till temagrupp
Stockholms broar
Stadsfoto/Dick Eriksson Senast 7 april
Senast 1 aug
11 sep
Årsta natur/arkitektur Naturgrupp&Stadsfoto
Senast 7 april
Senast 10 okt
Ca 13 nov
Kjell Carlsson&
Dick Eriksson
Digitala bilder i 4:3 format (med 4000 pixlar på längsta sidan för att matcha printkrav för bilder med
fina detaljer) laddas upp via en drop-box på hemsidan (fliken Medlemssidor>Stadsfoto):
”Stockholms broar”: http://www.enskedefotoklubb.se/se/stadsfoto-broar
“Årsta natur och arkitektur”: http://www.enskedefotoklubb.se/se/stadsfoto-arsta (under
uppbyggnad)
Ansvarig temagrupp svarar för urvalet av bilder, planeringen av hängning, hängningsarbetet,
vernissagen och värdskapet (vakthållningen). Vi utgår från att alla som ställer ut en bild också ställer
upp med arbete och vakthållning.
Du har möjlighet att få en eller flera bilder antagen(na) till valfri utställning. Maximalt 25 bilder totalt
får plats i en utställning och resp. utställningsgrupp beslutar om hur urvalet av utställningsbilder ska
göras. Obs, du behöver inte vara medlem i en temagrupp för att deltaga. Anmäl ditt intresse att delta
senast 7 april till:
Kjell Carlsson (Naturfoto)
Kjell.t.carlsson@gmail.com
Dick Eriksson (Stadsfoto)
dick.e@telia.com
Bilderna i format 30x40 cm monteras på kapa-platta i format 30x40 cm, orienterad som landskap
eller porträtt. Styrelsen har beslutat att sponsra utställningarna med 50%. Vi har ännu inte fått in alla
offerter, så prisuppgiften är ungefärlig. Kostnaden för medlem, per bild: preliminärt ca 120 kr.
Du får möjlighet att sälja din bild och Årsta Folkets Hus kräver ingen provision. Klubben lämnar inte ut
någon kontaktinformation till besökare, bara en email-adress till klubben. Köparen kontaktar klubben
med sin kontaktinformation och önskad bild-id, klubben i sin tur meddelar dig och du får själv ta
kontakt med köparen. Affären sköts alltså helt mellan dig och köparen.
Enskede Fotoklubb har erbjudit den verksamhetsansvariga på Årsta Folkets Hus att få välja en bild
från varje utställning att permanent hängas i Årsta Folkets Hus. Klubben bekostar print och
montering av en extra kopia och fotografen får en premie om 250 kr. Obs, när du anmäler ditt
intresse, så godtar du samtidigt detta upplägg.

Lycka till med god foto-jakt!

