HX-festivalen 2018
I samarbete med HX-festivalen planerar vi nu för en fotoutställning under årets HX-festival som går
av stapeln fredag 3/8 till lördag 4/8. Just nu är vi på planeringsstadiet och vi inväntar återkoppling
på vilken miljö vi kan ha utställningen i. Arbetsplanen är en 40 ft container som kommer att ställas
någonstans i flödet från Hamntorget norrut mot Gröningen.
Vi kommer att öppna upp en Dropbox för bildinlämning på klubbens hemsida, se Program>Bildinlämning. Varje fotograf får lämna in MAX 10 bilder i det format som står enligt anvisningarna
för bildinlämning. Varje bild ska vara namnat namn1, namn2 etc. De utvalda bilderna kommer
därefter att hängas i formatet 30x40 så ha detta i åtanke när ni lämnar in era bilder, ev kommer
några bilder att vara 50x70. Varje fotograf står för sin egen framkallningskostnad av de utvalda
bilderna men vi lämnar in centralt till AudioVideo(?). Vi kommer också att ta ut en anmälningsavgift
på 200:-/fotograf för att täcka klubbens kostnader för material etc vid hängning. Betala in på
klubbens pg-nr 116722-0 ange namn och HX-festivalen. Som cashback kommer varje anmäld fotograf
att få möjlighet att sälja in sig själva som fotograf när man tecknar upp sig på bemanningsschemat.
Här är planen att avsätta en del av containern för just detta ändamål.
För att få lite ordning på logistiken de aktuella dagarna kommer vi även att ha ett bemanningsschema
för deltagande fotografer fördelat på tvåtimmarspass fredag och lördag 12.00-24.00, (tiderna kan
komma att redigeras).
Vi diskuterar även andra programpunkter de aktuella dagarna som t ex porträttfotografering, kort
kamerautbildning etc.
Vi har satt en sista inlämningsdag för inlämning och det är den 15 APRIL efter detta datum stängs
Dropboxen. För att ro projektet i land har vi även satt den 31 maj som ett slutdatum, då ska alla
bilder vara helt klara för hängning i augusti, för att vi ska undvika ”arbete” under
semestermånaderna.
De aktuella dagarna hjälps vi alla åt med hängning och nedplockning.
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