B dens FreeWall
fotoklubb
Vad är FreeWall?
FreeWall är en möjlighet för dig som fotograf att presentera dig och din fotografi
genom att ställa ut dina bilder på Havremagasinets cafeteria under en period på
3-4 veckor. Att “tvingas göra ett urval” bland sina bilder övar upp ditt bildseende
och kan långsiktigt utveckla dig som fotograf. Vid behov och i mån av tid kan du få
hjälp med att göra bildurvalet av någon från Bodens fotoklubb.
Som namnet ”FreeWall” antyder så väljer du fritt vilka foton du vill ställa ut och
det behöver inte vara ett speciellt tema. Du kan, om du vill, även dela utställningen
med en fotokompis. För att undvika foton som kan uppfattas som stötande eller
kränkande så kommer dina bilder att granskas av någon från Bodens fotoklubb
innan utställningen. Utställningen startar alltid på en onsdag kväll och inleds med
en liten vernissage där du berättar lite om dina bilder, varför du har valt dem och
vad du vill förmedla med dem. Om fotografen inte kan medverka fysiskt så kan vi
ordna en SKYPE uppkoppling. Självklart ska du bjuda in vänner och bekanta till
vernissagen!

Hur går det till?
Bodens fotoklubb tillhandahåller ramar (10 ramar 50x70 med passepartout 40x50
och 6 ramar 30x24 med passepartout 18x24) men du står själv för utskrifterna. Vi
rekommenderar att du anlitar PR Reklambyrå i Boden där vi för har fått specialpriset just för utställningsbilderna. Inget arvode utgår och inga andra kostnader tillkommer. Eftersom du själv betalar dina utskrifter så äger du fotona och får
självklart tillbaks dem efter utställningen.
Behöver jag vara ett fotoproffs för att ställa ut?
Nej, du behöver inte vara ett fotoproffs. Hela meningen med FreeWall är att folk
med ett fotointresse ska ha ett forum där de kan ställa ut sina bilder och få en chans
att nå ut till en större publik.
Hur kan jag gå vidare om jag är intresserad av att ställa ut på FreeWall?
Skicka ett mail till info@abergstorpfotografi.se

