
Inbjudan till fotoutställning på 

      Tofta konstgalleri 2023

Till: Medlemmarna i ÖFK

ÖFK har fått en inbjudan att deltaga i en fotoutställning i september 2023 på Tofta 
konstgalleri i närheten av Varberg. Greenleaves Andersson är medlem i detta 
konstgalleri och ger oss chansen att ställa upp efter en fråga från galleriet.  
Efter vårt medlemsmöte den 9 augusti beslutade vi att deltaga i utställningen.

Det är ett frekvent besökt konstgalleri så vi kan räkna med många besökare i det som 
kallas huvudgalleriet som omfattar ca 400 kvadrat. Det är första gången en fotoklubb är 
tillfrågad, så lite stolta ska vi känna oss. Det blir aktuellt att ställa upp med  
10-15 fotografer som vardera initialt får presentera 3-5 bilder. Antalet bilder kommer 
sedan att reduceras till 2-3 bilder/utställare. Det sker en hård granskning av bilderna 
inför utställningen, så vi ska ställa ut de bästa bilderna varje fotograf kan prestera.
Det är ett fritt tema så vi har fritt val för våra bilder. Ölands fotografer får här möjlighet 
att visa bilder på västkusten, vilket är extra spännande tycker vi i styrelsen.

Vår utställning hänger i lokalerna från 16 september till 1 oktober. (OBS - 14 dagar)  
Det är vernissage den 16 september, där vi så klart får vara med om vi vill (inget tvång) 
Galleriet är öppet torsdag till söndag 12.00 - 16.00. Det krävs ingen bevakning av oss i 
klubben.

Kostnaden för varje deltagare är 700 kr. En avgift som INTE kan täckas av ÖFK. 
Eftersom utställningen är på västkusten behöver vi samordna besöken för hängning och 
avslut. Bilkostnader vid dessa resor tar klubben. Säljer vi fotografier tar galleriet 35% av 
intäkterna. Inför slutfasen av hängningen samordnar vi detaljer så att vi är väl 
förberedda.

Låter detta spännande för dig som är medlem i ÖFK är det dags att BINDANDE lämna 
in ditt intresse till Helene Jermer info@olandsfotoklubb.se före den 30:de september. 
Frågor kan också besvaras av Bengt Nyrén bengt.nyren@icloud.com och  
Greenleaves Andersson, greenleaves.andersson@telia.com

Mer info om galleriet finns på deras hemsida toftakonstgalleri.se

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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