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Fotomässan 2016 – Påminnelse 
 

 
 
Mässan hålls som vanligt i Stockholmsmässans lokaler i 
Älvsjö söder om Stockholm den 11 till 13 november. 
 
Vi inleder påminnelsen med en ny aktivitet: 
 

Min bästa mobilbild 
Skicka 1-3 av dina bästa bilder som du tagit med din 
mobil till oss så får dom vara med i ett bildspel med 
bara mobilbilder på Fotomässan 2016.  
 
Maila dina bilder till mobil@rsf-fotoklubbar.org senast 
den 3 november kl. 23:59.   Bifoga ditt namn och vilken 
fotoklubb du tillhör. 
 
Genom att maila oss dina bilder ger du oss rätt att visa 
bilderna i RSFs monter på fotomässan i ett bildspel. 
 

* 
Sen upprepar vi våra uppmaningar till klubbar och 
distrikt från tidigare nummer av Exponera!  
 

Ta chansen – bli exponerad på Fotomässan! 
Läs mer i Exponera! Nr 7. 
 

 Presentera klubben/distriktet i blädderstället. 

 Ställ ut en meterstor bild.  Kanske senaste 
klubbmästaren eller vinnarbild i distriktstävling. 

 Presentera dig själv och dina bilder. 

 Gör ett bildspel. (Enligt samma regler som gäller 
för RSF:s bildspelsklass. Se inbjudan för 2016.) 

 
Här kan du titta på det vinnande bidraget från 
bildspelsklassen i RIFO 2016 av Marcus Liedholm FK 
Kamera "The Forgotten Factory" på Vimeo. 
 

Tekniska krav på inlämnade bidrag: 
Här ser vilka krav vi har på de olika formerna av bidrag 
till fotomässan. 
 
Att leverera stora bilder 70x100 cm 

 Bilden ska vara i jpg, största möjliga upplösning i 

pixlar.  (För att klara tryckning) 

Posters - affischer 

 Klubb-presentations-affisch, storlek 60x80 cm.  

 Lämna en skärsmån runt om på minst 2 cm. 

(Bildytan är 56x76 cm)  

 Posters skickas ej tillbaka. 

Att leverera bilder förpackade som bildspel 

 Skall levereras som 16:9-film i H.264-format i 720p 

(1280x720px)  

 Använd inte högre upplösning då presentations-

datorerna kanske inte klarar av att visa det med 

bibehållen kvalitet. 

 Vi tar inte emot powerpoint- eller pdf-filer. Måste 

vara paketerad som film (.mp4) 

Tänk på detta om du gör ett bildspel 
Använd bara bilder som du/ni har upphovsrätten till.  
 
Detsamma gäller för den musik som används:  

 Använd bara musik som FÅR spelas!  

 Att plocka något från Spotify är normalt aldrig 

tillåtet. 

 Det finns mycket på nätet att tillgå. Bl.a. 

http://freemusicarchive.org/ och 

Creative Commons. 

 Rättighetsinnehavarna skall attribueras i 

eftertexterna.   

 
Följande tider gäller som sista inlämningsdag: 

 • Stora bilder 70x100 cm 2016-10-17 

 • Posters 2016-10-17 

 • Bilder paketerade som bildspel 2016-10-21 

 • Min bästa mobilbild 2016-11-03 

 
 

* 
 

Vi ses på mässan! 
 
Arbetsgruppen för Fotomässan 2016 
 

Lars Larsson 
Enskede Fotoklubb 
 
Anders Fredriksson 
Enskede Fotoklubb 

Jan Zettergren 
Stockholms Fotoklubb 
 
Peter Transjoe 
RSF 

 
Kontakt: fotomassan@rsf-fotoklubbar.org 

mailto:mobil@rsf-fotoklubbar.org
http://rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/exponera/Exponera_2016-07.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2016-bildspel(2015-11-30).pdf
https://vimeo.com/165924492
http://freemusicarchive.org/
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
mailto:fotomassan@rsf-fotoklubbar.org
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www.fotomassan.se
#fotomässan

11–13 november 2016


