RSF Nyhetsbrev
med aktuell information från
Riksförbundet Svensk Fotografi

Välkommen åter efter den fina
sommaren!
Det här Nyhetsbrevet innehåller mycket
information om fotoaktiviteter runt om i landet.
Saknas det info om din klubbs aktiviteter? Skicka i
så fall informationen till oss så sprider vi vidare.

Förbundsinform nr 3 2013
Den tryckta versionen
har skickats postalt till
de klubbar som inte
valt bort postala
utskick.
Den bifogas också
som pdf-fil till detta
Nyhetsbrev.
Deadline för material
till Förbundsinform
2013 nr 4 är den 1
november.
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Redovisning Malmö 13th
Den 12 oktober är det redovisning av resultatet
från Malmö 13th International på Hotel Mercur i
Malmö. Även utställning av juryns bilder och
föredrag av Brutus Östling.

Motala Fotovecka
12 - 20 oktober. Borens Fotoklubb inbjuder till
bildutställningar på teman: Natur, Människor,
Macro/Närbild, Expriment.

Fotofestival på Medborgarhuset i Eslöv
Den 19 oktober bjuder Eslövs FK in till fotofestival
med föredrag, bildvisningar, fotoutställningar,
plankettävling, digital fototävling, bokförsäljning,
boksläpp, fika m.m. En av gästföreläsarna är
Brutus Östling.

RiksTemaFototävling 2013/14
Senast den 1 november vill Skara Fotoklubb ha in
dina bilder till den första tävlingsomgången av RTF
2013/14 och temat är KÄNSLA/KÄNSLOR.
Se bifogad inbjudan.

Kommande aktiviteter hösten 2013
Här kommer kort info om alla de aktiviteter som
finns beskrivna mer utförligt på RSF:s hemsida
under ”Kalender”. Titta där för länkar med mer info.

#9till5
Tävla på temat 9 till 5! med Instagrambilder fram
till den 8 november tillsammans med Fotomässan
och Sveriges Fotoklubbar.

Fotomaraton i Kungsbacka
Den 7 september inbjuder Kungsbacka FK alla
från 1 till 102 år att delta i årets fotomaraton.

Uppsala fotofestival
26-29 september. Över 50 fotografer från sju
länder ställer ut på temat ”Känslor”.

Skandinaviskt Fotomästerskap
Den 30 september är sista datum för inlämning av
bilder till Skandinaviskt Fotomästerskap. Men du
behöver inte vänta till sista dagen…

Staden, landet och människorna
8 oktober – 3 december. Mölndals fotoklubb
kommer att ha en utställning med temat "Staden,
landet och människorna" på Scandinavian Photo i
Mölndal.

Fotomässa i Älvsjö
22 - 24 november. Bildutställningar, prylar,
seminarier/kurser, information och massor av
fotokompisar.
Ett par fotoklubbar i Stockholm samarbetar med
mässan och RSF och kommer att synas under
namnet Sveriges Fotoklubbar. Mer info kommer
separat inom kort.

2nd Young Photographers of the World
30 november är sista datum för att skicka bilder.
Ett par fotoklubbar på Cypern arrangerar denna
salong för unga fotografer (yngre än 21 år).
Se bifogad information.

Workshop Marathon 2013
9 - 13 oktober. Våra norska vänner Nordic Light i
Kristiansund inbjuder till 30 workshops under 5
dagar.
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Får kulturen plats på er ort?

RIFO 2014 - 9-11 maj

Den frågan ställer Arvsfonden och fortsätter:
"Behöver ni en ny lokal eller vill ni bygga om er
befintliga lokal för att skapa nya möjligheter för
barn, unga eller personer med
funktionsnedsättning?"

De tre arrangörsklubbarna i Stockholm är i full
gång med finslipningen av nästa års RIFO.

Det finns möjlighet att söka bidrag till lokala
kulturaktiviteter. Läs mer i bifogad information.

Moderskeppet ...
... beklagar förseningen i den specialvideo man gör
för fotoklubbarna men hälsar att man är i slutfasen
av produktionen. De klubbar som beställt kommer
att få information och länkar för nedladdning direkt
från Moderskeppet senare i höst.

Kungen är död – länge leve Kungen..
Ja, eller hur säger man? Vid årets RIFO-stämma
fattade vi beslutet att lägga ner RIFO klass B,
kollektioner för diabilder. Styrelsen fick uppdraget
att om möjligt införa en ny klass för digitala
kollektioner och det ser just nu ut som om vi hinner
göra det.
Men vad ska vi kalla klassen? RIFO B som tidigare
eller finns det någon bättre idé. Skicka ditt förslag
till Nyhetsbrevet.

Informationen uppdateras fortlöpande på sidan.
http://rsf-fotoklubbar.org/rifo2014/.

Årets humorbild till Göte Kreutz minne
Varje år utser RSF:s
styrelse "Bästa
humoristiska bidrag till
Göte Kreutz minne"
bland de bilder som
juryn valt ut.
I år föll valet på bilden
"I nöd och lust" tagen
av Lars Rosell från
Borås FK.
"Vardagskomik från
ett av livets viktigaste
tillfällen!"

Varma hälsningar
önskar Riksförbundet Svensk Fotografi genom

Förbundsinform nr 4 2013 ..
.. kommer ut i slutet av november. Skicka gärna
material (text/bild) till epost-adressen
informen@rsf-fotoklubbar.org senast den 1
november.

www.rsf-fotoklubbar.org
rsf@telia.com
nyhetsbrev@rsf-fotoklubbar.org
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