BioFoto Finland utställningar under år 2015
Tandläkarstationen Hammaskulma, Åbo
Utställningstid:4.5 - 5.7.2015 eller 6.7 - 4.9.2015
Universitetsgatan 33 D (innergården) eller Hantverkaregatan 5, 20100 Åbo
BioFoto Finland har fått möjlighet att ställa ut bilder på tandläkarstationen Hammaskulma i Åbo
fr.o.m. januari 2015 och framåt.
På en utställning ryms det ca 12 bilder. Bildformat 30x40 och uppåt, helst inte större än A2, tack!
Bildmaterialet kan vara utskrivet på canvas eller foton som är inramade i glasförsedda ramar.
På dessa utställningar ska vi undvika att använda föreningens egna ramar av följande orsaker:
De är för tunga och klumpiga i de trånga och små utrymmena på Hammaskulma. Dessutom vet jag
inte hur mycket vikt upphängningsskenorna/väggarna håller för. Av hälsoskäl passar det inte heller
med gammalt trävirke i en tandläkarmottagning.
BioFotos första utställning på Hammaskulma hängdes upp 5.1 och den kommer att finnas till
påseende fram till 1.3.2015. I den medverkar följande medlemmar med 2 bilder var:
Håkan Eklund, Hans G. Hästbacka, Hans R Hästbacka, Roger Sjölund,
Paul Söderholm och Tuija Warén.
Även vår följande utställning från 2.3 - 3.5.2015 är fullbokad, men vi kommer att fortsätta med
utställningarna fram till början av september 2015. Eventuellt kommer de att pågå till årsskiftet.
Om du vill delta:
De som vill vara med och ställa ut på Hammaskulma, Åbo
från 4.5 - 6.7.2015 eller
från 6.7 - 4.9.2015
ska meddelat sitt intresse åt Hans G. Hästbacka senast 1.4.2015.
Vi försöker att få ihop 5-6 utställare/utställning med 2 bilder/person till de båda ovannämnda
utställningarna. Hoppas att de finns medlemmar som vill visa upp sina foton i Åbo.

Hans G. Hästbacka
E-mail: hansghastbacka@hotmail.com
Tfn: 0400 381 513

Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Kimito
Utställningstid: augusti 2015
Villa Lande är ett gemensamt vardagsrum och en central mötesplats i Kimitoön. I Villa Lande finns
bl.a. Kimito bibliotek, Luckan i Kimito, biograf, konsertsal, mötesrum, utställningsutrymmen och
Lalla Vindes café.

Utställningen är öppen för alla medlemmar, men endast de 15 första ryms med!
Temat är fritt, d.v.s. det kan vara allt från landskap, fåglar, däggdjur till växter, insekter etc.
Preliminärt upphängningsdatum måndag 3.8.2015. Eventuell vernissage hålls samma dag eller på
tisdag 4.8. Utställningen avslutas 29.8.2015.

För att vi nu ska få en så enhetlig utställning som möjligt i Kimito kommer vi att rama in bilderna
till utställningen i föreningens egna ramar. På väggutrymmet i Villa Lande (som består av 5 åtskilda
väggar på två olika plan) ryms det därför bara 15 bilder.
Inramning:
Var och en väljer själv ut bildmaterialet som de tänker ställa ut. Utställningsbilderna ska klistras
upp på papp, kapa eller liknande bakgrundsmaterial. Bilderna ramas in i föreningens egna
glasförsedda ramar. Passepartout (paspis) bör också användas vid inramningen!
Det vore bra ifall bilderna som ställs ut på Villa Lande också visades på vår stora utställning på
Tobaksmagasinet, Jakobstad i november 2015.
Vem som får äran att göra inbjudningskort/affisch till utställningen samt vems foto som får pryda
inbjudningskortet/affischen avgörs i ett senare skede. Till upphängningen och nedmonteringen i
augusti behövs det frivilliga.

Om du vill delta:
De som vill ställa ut i Kimito ska meddelat sitt intresse åt Hans G. Hästbacka senast 1.5.2015, så att vi
har tid på oss att göra affischer etc. Ifall vi får ihop 15 intresserade blir det alltså 1 bild/person.
Minst 7 av utställningsbilderna ska vara på stående!

Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9, Jakobstad
Utställningstid: november 2015
BioFoto Finland största utställning under år 2015 förverkligas på Tobaksmagasinet i Jakobstad.
Kort beskrivning av Tobaksmagasinet: Öppna och luftiga utrymmen för konst- och kulturhistoriska
utställningar i första våningen i ett f.d. tobaksmagasin, byggt 1905 i rödtegel. Det egentliga
utställningsutrymmet med vitrappade väggar är 460 m2 stort.
Tobaksmagasinet, Rum I

Utställningen i Jakobstad är öppen för alla medlemmar.
Temat är fritt, d.v.s. det kan vara allt från landskap, fåglar, däggdjur till växter, insekter etc.
Upphängning 6-7.11.2015. Vernissage lördag 7.11 kl. 16-18. Nedmontering senast måndag 30.11.
Vi har båda utställningssalarna till vårt förfogande, som på vår utställning i mars 2013, d.v.s. 460 m2.
Då ställde 20 medlemmar ut 84 verk. För att vi ska få en så enhetlig utställning som möjligt kommer
vi att rama in utställningsbilderna i föreningens egna ramar. På väggutrymmet ryms det därför bara ca
60 bilder. Eventuellt kan vi också ställa ut några bilder på golvet (på piedestaler eller stafflier) i Rum
II.
Inramning:
Var och en väljer själv ut de bilder som de tänker ställa ut. Utställningsbilderna ska klistras upp på
papp, kapa eller liknande bakgrundsmaterial. Bilderna ramas i första hand in i föreningens egna
glasförsedda ramar. Passepartout (paspis) bör också användas!
Till upphängningen/vernissagen i november behövs det också många deltagare. BioFoto Finland
kommer att ordna en träff i Jakobstad i samband med utställningen. Hoppas att så många medlemmar
som möjligt kan delta.

Om du vill delta:
De som vill ställa ut i Jakobstad ska meddelat sitt intresse åt Hans G. Hästbacka senast 15.9.2015.
Ifall vi får ihop 20 intresserade blir det 3 bilder/person, om vi blir 30 är det 2 bilder/person som
gäller.

Nötö, Åboland skärgård
Utställningstid: juli-augusti 2015
Utställningen förverkligas på en båthusvägg intill Nötöboden på Nötö under sommaren år 2015.
På den presenteras ”Vyer från Nötö”, d.v.s. bildmaterial från Landskaps-fotoworkshopen med
Magnus Lindbom. Den förverkligades 10 - 13.10.2013 på Nötö och i den deltog 11 BFF-medlemmar.
Utställningen hängs upp fredag 3.7 eller på morgonen lördag 4.7.2015. Vernissage hålls lördag
4.7.2015 ca kl. 15.00, då förbindelsebåten Eivor anländer till Nötö. Utställningen avslutas söndag
30.8.2015.
På båthusväggen ryms 12-20 (22) bilder, alltså 1-2 bilder/person, beroende på bildformat.
På den virtuella utställningen på båthusväggen är bilderna i format 40 x 50 cm + 5 cm:s vit ram.

Inramning:
Det bästa vore det att alla printade ut utställningsbilderna på samma typ av fotopapper och i
förutbestämda format (helst också på samma företag). Bilderna måste lamineras så att de tål
vatten och vind. Man kan fästa bilderna direkt på väggen med stiftpistol (den enklaste/billigaste
lösningen) eller limma upp dem på väderbeständigt bakgrundsmaterial och skruva/spika upp dem på
väggen.
Under vernissagedagen 4.7.2015 kommer BFF också att ordna en bildvisning för allmänheten på
Nötö. Den hålls under kvällen (ca kl. 19-21) på Nötö Hembygdsgård eller på Havsborg. Bildvisningen
görs sannolikt i Pecha Kucha-stil, d.v.s. som en tidsinställd-powerpoint-presentation där deltagarna
presenterar 20 bilder som var och en visas i 20 sekunder. Totalt blir en presentation 6 minuter och
40 sekunder. Vad du vill presentera väljer du själv fritt. Det kan vara ett fotoprojekt, specialintresse,
resa, plats, art ect. Max. 8 (10) ryms med.
BFF kommer att ordna en träff på Nötö i samband med utställningen/bildvisningen. Jag har bokat rum
för 12 på Pensionat Backaro, Nötö under tiden 3 - 5.7.2015 (pris ca 60 €/person/natt frukost ingår).
Ifall intresset för Nötöutflykten är stort finns det ännu möjlighet att boka fler rum på Backaro
Under veckoslutet finns det också tid till att fotografera, men det är ju helt en annan sak!
Om du vill delta:
De som ställer ut på Nötö eller de som vill medverka i bildvisningen eller delta i utflykten till Nötö
ska meddela åt Hans G. Hästbacka senast 1.5.2015.

