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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. 

Ledmotiv 
 
I det här numret av Exponera! påminner vi om 
Riksfotoutställningen där sista datum för att delta med 
bilder närmar sig. Sen rykande färsk information om 
Riksfototräffen i Malmö som inträffar i maj.  Vi berättar 
även om aktiviteter hos klubbarna och avslutar med 
tips till fortbildning.  
 

Riksfotoutställningen 2015 
Det är hög tid att ladda upp och skicka in bilder till årets 
Riksfotoutställning.  Många klubbar är redan igång, 
men vi hoppas på fler.  Man behöver ju inte vänta till 
sista datum - 31 januari - utan kan i lugn och ro ladda 
upp och paketera bilderna innan dess. 
 
Alla frågor och funderingar kring Riksfotoutställningen 
2015 kan skickas till laddaupp@rsf-fotoklubbar.org. 
 

Riksfototräffen 2015 
Fotografiska Föreningen i Malmö arrangerar i år 
Riksfototräffen (RIFO) 16-17 maj. Evenemanget 
kombineras med redovisningen av FFiM:s 15:e 
fotoutställning, ”15th Malmö International Exhibition 
of Photographic Art”, som äger rum den 15 maj. 
 
Här ges möjligheten att se Riksfotoutställningen, delta i 
Riksfototräffen och även få ta del av internationell 
fotografi av hög klass från världens alla hörn!  Ett helt 
unikt tillfälle! 

Föredrag 
Vi kommer även att bjuda på tre högintressanta 
föredragshållare; Thomas Johnsson, Lars Dareberg och 
John S Webb.   

 
Foto: Thomas Johnsson 

 
Foto: Lars Dareberg 

 

 
Foto: John S Webb 

Se presentationstext i bifogade inbjudan/programblad. 

Arbetsgruppen för RIFO 2015 

 
 
FFiM:s arbetsgrupp, från vänster: Kenneth Håkansson, 
Nils-Erik Jerlemar, Ingemar Mårtensson, Jens Svare-
Olsen, Leif Rosén, Ulf Wagner, Sussi Bogren, Ronny 
Jönsson, Ninny Håkansson 

mailto:laddaupp@rsf-fotoklubbar.org
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Lokaler 
Arbetsgruppen är nu mitt uppe i förberedelserna av 
evenemanget.  Alla aktiviteter under Riksfototräffen 
kommer att äga rum i kulturkvarteret S:t Gertrud med 
adress Östergatan 7b i Malmö.  
 

 
Foto: Torbjörn Lagerwall 

 
Kvarteret förkroppsligar flera viktiga delar av Malmös 
historia från medeltiden fram till idag. Östergatan var 
en gång Malmös huvudgata och följde då den 
medeltida strandens sträckning. 
 

 
Foto: Torbjörn Lagerwall 

 
Visst ser det inbjudande ut att kunna ta igen sig en kort 
stund i denna miljö efter alla Riksfotoaktiviteter.  Och 
vädret är väl alltid vackrare längre söderut?  
(En av redaktörernas funderingar från en snöslaskig del 
någonstans i  Sverige.) 

Övrigt 
Anmälningsblankett kommer inom kort att finnas 
tillgänglig på RSF:s och FFiM:s hemsidor. 
 
Vi har avtalat med Radisson Blu Hotel om mycket 
förmånliga rumspriser, 950:- för enkel- såväl som 
dubbelrum. Ordinarie pris 1350:-! 
Avtalspriserna gäller fr o m 150514 t o m 150517. 
Bokar gör ni enligt instruktionerna i bifogade 
inbjudan/programblad. 
 
Hotellet ligger endast ett övergångsställes avstånd från 
Riksfotoaktiviteterna! 
 
Vi hoppas naturligtvis på en stor uppslutning till årets 
Riksfototräff som samordnats med redovisningen av 
15th Malmö International Exhibition. 
 
Missa inte tillfället att få se Malmö, parkernas stad, i 
vårskrud, kombinerat med mycket bild och trevlig 
samvaro! 
 
Varmt välkomna till Malmö 15-17 maj! 
 
Nils-Erik Jerlemar, EFIAP/p, MPSA, ARPS, UPI CR4, 
GM.ICS, HonEPI, RSF/G ….  
Ordförande RSF och Projektansvarig Riksfototräffen 
2015/15th Malmö Int Exh 
 

Riksfotostämman 2015 
Den äger rum lördagen den 16 maj.  Motioner till 
stämman ska vara RSF tillhanda senast tre månader 
innan - alltså den 16 februari. 
 

Från klubbar 
Här kommer ett lite axplock från den information vi fått 
om vad som hänt/händer runt om landet. 

365 dagar i Östersunds Kommun 
Storsjöbygdens Fotoklubb har dokumenterat sin 
hemort under 2014.  Boken håller nu på att produceras 
och beräknas vara klar under februari.  I boken får vi 
följa olika händelser i ord och bild, framförallt bild, över 
året. Det kan vara stora händelser, vardagshändelser, 
små händelser, kanske i vissa fall obetydliga händelser. 
 
Storsjöbygdens är också årets arrangör av årets ”DIFO”, 
distriktstävlingen för Mellannorländska fotodistriktet 
(MND) som består av 9 fotoklubbar.  Redovisningen 
sker söndagen den 26 april. 

Bildspel 
Flera klubbar har arbetat aktivt med bildspel, med bl.a. 
workshops har vi hört från Gagnefs Fotoklubb.  Man 
har även genomfört tävlingar för medlemmar i 
Dalaklubbarna.  
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Mölndals FK fyller 40 år 
Födelsedagskalas har man i form av middag/fest i mars.  
I maj är det dags för en jubileumsutställning på 
Mölndals bibliotek.  Till hösten planerar man en 
fotobok med bilder från klubbens 40-åriga historia och 
även en Jubileumsfotomaraton.  
 
Vi hoppas kunna återkomma med mer rapporter. 
 

På gång 

Gatufotografi/Street Photography med 

 
Under tiden 6 februari – 20 april kommer Önskefoto att 
arrangera en fototävling med temat Gatufotografi / 
Street Photography.  Priserna kommer att utgöras av  
1. Bästa gatufotografiet – kamera/presentkort på 

resa. 
2. Fotoklubben med flest deltagare – Studioblixtset. 
 
Juryn kommer att utgöras av representanter från 
Önskefoto samt RSF. 
 
Utförligare info kommer i nästa nummer av Exponera! 
 

Tips: Fotokurser och Workshops 
För dig som vill planera för deltagande i fotokurser och 
workshops under det nya året kommer här några tips 
med tillhörande länkar. (Listan gör förstås inga som 
helst anspråk på att vara komplett och har du egna tips 
eller erfarenheter att förmedla är du välkommen höra 
av dig till Exponera! ) 
 
Om du finns i närheten av Stockholm har Fotografiska 
en stort antal kurser med många olika inriktningar.  Läs 
mer här 
 
I Västsverige, närmare bestämt Borås, arrangerar 
Abecita Konstmuseum under våren några endagars-
workshop med inriktning på ”Personligt bildspråk” och 
”Resefotografi”.  Man erbjuder också traditionella 
fotokurser.  Läs mer här 
 
I Västsverige finns också Annelie Utters Naturresor som 
utöver exotiska fotoresor också arrangerar fotokurser 
på hemma plan:  Läs mer här 
 
Och i denna del av Sverige finns även Gert Olsson som 
ordnar kurser med naturfotoinriktning på olika platser i 
landet.  Läs mer här  

Patrik Larsson är en annan naturfotograf som erbjuder 
kurser och workshops.  Läs mer här  

Välkända fotograferna Serkan Gunes och Emma 
Svensson arrangerar workshops och fotoresor under 
det enkla namnet Fotoresor:  Bland annat har man 
kurser där maxåldern är 21 år!  Läs mer här  

I Nordnorge finns ett flertal spännande workshops 
under namnet Nord Photography.  Läs mer här  

För den som längtar söderut (inte konstigt i dessa 
dagar… ) finns naturligtvis ett stort antal internationella 
kurser och workshops. Med bas i Toscana, Italien, finns 
TPW som arrangerar workshops över hela världen med 
internationellt kända fotografer, bl a Anders Petersen.   
Läs mer här  

Vill man fotoförkovra sig i natursköna Toscana men 
prata svenska finns denna workshop i månadsskiftet 
juni-juli:  Läs mer här 

I franska ”fotostaden” Arles i Provence arrangeras 
många workshops före, under och efter fotofestivalen i 
juli.  Då de vänder sig till en internationell publik är 
flertalet kurser på engelska. Läs mer här 

 
Vid fontänen på Place de la République i Arles.      Foto: Göran Zebühr 

 

Vintriga hälsningar 
Riksförbundet Svensk Fotografi genom 
 

 
Lars Rosell 
RSF/S 

 
Göran Zebühr 
EFIAP, ESFIAP, RSF/Hon 

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

http://fotografiska.eu/kurser/
http://www.abecitakonst.se/abecita-photo-academy/kommande-workshops/
http://www.naturresor.com/fotokurser/
http://fotoutbildning.com/fotoutbildningar-2015/
http://fotografpatriklarsson.se/kurser-och-workshops/
http://foto-resor.se/
http://www.nordphotography.com/workshops
http://www.tpw.it/
http://www.tuscansun.net/moricci/foto.htm
http://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARLAR1_18_VForm&LANGSWI=1&LANG=English
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

