B dens FreeWall
fotoklubb
Till dig som är med på FreeWall
Arbete har just börjat och här kommer lite tips och råd för din utställning!
Innehåll
Innehåll av utställningen får du välja i stort sätt fritt, bara det inte är stöttande. Om du inte
är känd till personer i FreeWall-utskottet skulle vi vilja be dig visa dina bilder innan du
skriver ut de så att det inte uppstår missförståelse om lämpligheten av bilderna.
Ramar:
- Storlek på ramarna är
• 50x70cm med passepartout blir det 40x50cm (10 stycken)
• 24x30 cm med passepartout 18x24cm (6 stycken)
- I praktiken skriver man t.ex. ett blad ut med storlek 50x70cm och en bild som är
42x52cm i storlek. Anledning är att man vill att passepartout ska täcka bilden utan att
lämna vita kanter om passformen inte är 100% korrekt.
Enklast är det om man gör det i Photoshop. Vid frågor hör av dig, så hjälper en av oss
dig med det!
- Ramarna är svarta, c:a 2cm breda
Organisation innan utställningen
- För organisationen behöver vi en bild för affischen dvs. din marknadsföring. Affischerna
skrivs ut av Havremagasinet och vi alla hjälps åt att fördela de i staden.
- De flesta fotografer vill gärna lägga ut lite information om sig själv eller sin verksamhet,
kanske en gästbok. Det går utmärkt att lägga de på en liten podest på Havremagasinet vid
ingången. Om du behöver hjälp med det hör gärna av dig. PR Reklambyrå har också bra
priser för det.
Vad händer på vernissage och innan?
- Tisdagen innan vernissagen träffas vi på Havremagasinet och hänger bilderna gemensamt upp. Lokalen är k-märkt som begränsar lite möjligheterna men än så länge har vi
fixat allt.
- Onsdag kväll är vernissage med start 18:30 där utställningen öppnas och du får berätta
lite om dig, din fotografi, dina inspirationer.
- Klubbens representant kommer att guida genom utställningen och ställer lite frågor.
När det är över:
- När nästa utställningen börjar blir dina bilder nedtagen och kan hämtas respektive skickas men då står du för kostnader.

