Exp nera!
Ledmotiv
Sista påminnelsen om Riksfototräffen 2018 och info om
två FIAP Biennaler för naturbilder. Samt ett förslag till
förändring av reglerna för antal pixlar för de digitala
bilderna till Riksfotoutställningen.

Riksfotoutställningen 2018
Det är bara någon dag kvar till deadline för de olika
jurygrupperna att rapportera sina urval från årets
Riksfotoutställning.
Vi räknar med att kunna publicera resultaten under
sista veckan i mars. Dvs. en vecka innan sista datum för
att anmäla sig till Riksfototräffen. Denna lista innehåller
alla antagna bilder och vilka som är nominerade till få
diplom och medaljer. Vem som får vad får vi först reda
på när juryn redovisar sina kommentarer 5 och 6 maj.

Riksfototräffen 2018
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Riksfototräffen 2019
Det är redan bestämt att Österlens Fotoklubb kommer
att arrangera träffen 2019. Det kommer att presentera
sina planer när vi ses i Sundsvall i maj.

Riksfototräffen 2020
Vi har fått en positiv förfrågan från Folkare Fotoklubb i
Avesta som erbjuder sig att arrangera träffen 2020.
Efter vårt svar, Ja tack, skriver man så här.
Folkare Fotoklubb tackar för förtroendet att få anordna
Riksfototräffen och Riksstämman år 2020. Det blir för
vår del första gången och detta infaller samma år som
klubben firar sitt 80-årsjubileum.
En projektgrupp kommer att ta hand om de praktiska
detaljerna såsom lokaler, sponsorer, boende osv. Vi har
en plan hur vi vill göra men inget är spikat ännu.
Tanken är dock att hela arrangemanget ska gå i
kulturens tecken.

Du har väl inte glömt
bort att anmäla dig till
Riksfototräffen i
Sundsvall?

Välkomna till Avesta 2020 - metropolen i Södra
Dalarna. Mer info om Avesta finner du här.

Sista datum är 8 april!

Vi inbjuder till FIAPs Nature Biennal för både digitala
bilder och påsiktsbilder. (Tyvärr kommer inbjudan från
FIAP ofta sent varför det blir kort framförhållning). Vi
har en plan för att komma till rätta med det framöver.)

Länkar till program och anmälningsblankett finns på vår
hemsida och här: Program / Anmälningsblankett.
Sundsvalls Fotoklubb hälsar oss alla välkomna till
Riksfototräffen den 4-6 maj.
Programmet startar fredagen den 4 maj och på lördag
är det invigning av Riksfototräffen och därefter
Riksfotostämma. Juryn kommer att kommentera de
utvalda bilderna under lördag eftermiddag och söndag
förmiddag. Därmed avslöjas vilka som tilldelats de
olika utmärkelserna. Vi hinner också med bildföredrag
och festmåltid. Och att umgås med fotokompisar.

Internationella salonger

FIAP 19th Nature Biennial
FIAP säger i sin inbjudan att respektive lands bilder skall
följa ett gemensamt tema samt vara väl sammanhållna
uttrycksmässigt. RSF har som teman valt Trees för
påsiktsbilderna och Water Surface för de digitala
bilderna. Vi vill ha bilderna senast den 31 mars.
RSF står för tävlingsavgifter och porto samt urval,
utskrift och insändning av bilderna.
Komplett info finns på vår hemsida / Kalender eller via
dessa länkar: FIAP 19th Påsikt och FIAP 19th Digitalt.

FIAP 34th Black & White Print Biennial
Stort tack till alla duktiga fotografer runt om i landet
som hörsammade vår inbjudan till att delta i denna
Biennal. Vi fick ihop en bra portfölj med 10 bilder. Nu
håller vi tummarna för att juryn i Sydafrika gillar vår
samling med bilder.

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller
oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.
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Påminnelse

Nya klubbar

Avslutningsvis ett par salonger i närområdet:
• 4th Swedish International Small Print Exhibition
(31 mars)
• Nordiskt Fotomästerskap. (15 april)
• 1st Photorama Digital Sweden
Traditional photo, Digital utställning, ej
datorbearbetade bilder, färg (31 maj)
• Malmö International Exhibition of Photography
(31 augusti)

Glädjande besked om ett antal nya fotoklubbar! Vi
hälsar nedanstående fotoklubbar välkomna som
medlemmar.

Förändrade regler Riksfotoutställningen
Vid Riksfotostämman den 5 maj i Sundsvall tänker vi
presentera nedanstående förändring av reglerna för
bildernas storlek i antal pixlar.
För att spara tid under stämman inbjuder vi redan nu
till dialog. Skicka gärna kommentarer till oss via epostadressen dialog@rsf-fotoklubbar.org

2017
• Falkenbergs Fotoklubb
• SEB Fotoklubb, Stockholm
• Dentsply Photo Club (Mölndal)
2018
• Fotoklubben Fokusera Flen
• Roslagens Fotoklubb
• Hörnefors Fotoklubb (som återvänt)
Det är vår förhoppning att ni ska känna er nöjda med
medlemskapet i RSF, och att ni kommer att delta i
några av de aktiviteter som RSF erbjuder.
*

Text vi vill förändra
Reglerna för antal pixlar för de digitala bilderna säger
så här:

Vänliga fotohälsningar!

Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max
2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.
Kommentarer
• När vi ökade pixelantalet från 1024 pixlar för ett
par år sedan valde vi storleken 2000 pixlar. Skälet
var att årsboksredaktörerna direkt ville ha
tryckfärdiga bilder att välja bland och 2000 pixlar
var en ”lagom” storlek för årsboken.
• Vi tillåter stående bilder med höjden 2000 pixlar
trots att få bildskärmar och projektorer klarar det
utan att skala om bilden. Men det var nödvändigt
för bilder till årsboken.
• Från och med 2017 sammanställs bilder från
Riksfotoutställningen i en egen pdf-katalog.
Därmed behövs dessa inte längre vid urval av
bilder till årsboken.
• Alltså har huvudkravet på pixelantalet fallit och vi
är fria att tänka om.
Förändring
• Vi gör en mjuk övergång till en verklighetsbaserad
regel: bredd 1920 pixlar X höjd 1080 pixlar och
storleken max 2 MB.
• Dessa gränser gäller i många internationella
salonger och genom att ha samma regler förenklar
vi för våra medlemmar som vill prova sina bilder i
internationella sammanhang.
• Med mjuk övergång menas att vi informerar om
nya regler för 2019, men att vi även det året
tillåter bilder som är gjorda efter nu gällande
regler.

Göran Zebühr

Göran Gärberg

Material till och dialog med Exponera! skickas till:
exponera@rsf-fotoklubbar.org

Huvudsamarbetspartner

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som detta
samarbete ger medlemmar i RSF-fotoklubbar anslutna.
Länkar till mer information:
Besök Japan Photos hemsida.
Läs mer om CEWE FOTOBOK.
Se alla Japan Photos bildprodukter.
Hitta Japan Photos sju butiker.
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra
samarbetspartners via denna länk.

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller
oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.

