
Information till utställare på Stadsbiblioteket  
25 oktober – 14 november 2022. 
 

Nu är det dags för fotoklubbens årliga utställning i Stadsbiblioteket. Vi hänger upp bilder kl 16-19 
25/10 och tar ner dem innan kl 19 14/11. (Observera att Stadsbiblioteket stänger kl 19!) 
Om någon inte har möjlighet dessa tider kontaktar ni styrelsen så hjälper någon av oss till! Maila 
karlstadsnyafotoklubb.se. 

I år har vi bara tillgång till Plan 2 och tre stycken ”trippelskärmar” där ändarna kan vikas ut så att 
även baksidorna kan användas, se bilagan. Maximalt innebär det 15 användbara skärmytor. I bilagan 
visas även exempel på hur bildytorna kan användas med bilder i 40x50 cm eller 30x40. 

Som vanligt gäller att bilderna inte kan vara inramade eftersom skärmarna inte håller för tyngden. 
Passepartout kan däremot användas. Alla bilder hängs med knappnålar!  

Syftet med utställningen är dels att ge enskilda medlemmar möjlighet att visa exempel på sina alster, 
dels att ge klubben möjlighet att visa en del av sin bredd, göra oss mera kända och att locka andra att 
bli medlemmar. 

Några ”regler”: 

- Eftersom det finns 15 skärmytor och antalet medlemmar är drygt 35 är det först till kvarn som 
gäller! Meddela att du vill delta senast 20/10 via mail till karlstadsnyafotoklubb.se.  

- Dina bilder får gärna inbördes ha en ”röd tråd”, dvs ha någon form av inbördes relation, t.ex. i 
motivval, teknik eller liknande. Detta för att göra utställningen mindre ”splittrad” i betraktarnas 
ögon. 

- Tag med mindre skyltar med information om dig själv, namn, mailadress, webb-adress mm som du 
fäster på skärmen. Kanske kan du inkludera en ledtråd till den röda tråden? 

Klubben tar informationsmaterial som sätts upp och tar fram ett antal mindre blad med vår nya 
logotype som sätts på skärmarna. Biblioteket får också en affisch som de lägger ut på sin hemsida. 
Dessutom informerar vi på vår hemsida, FB-sida och ”På gång i Karlstad”-sidan. Vi försöker också 
meddela NWT och VF. 

Och har du frågor så maila dem till karlstadsnyafotoklubb.se, du kan också ringa Bo Lång på tel  
070-601 71 08. 

 

 


	Information till utställare på Stadsbiblioteket  25 oktober – 14 november 2022.

