Foto- og filmforedrag
____

Fotovandringer
____

Ambassadører
____

Fotomaraton
Foto: «Princess of the glacier», Håkon Grønning

VELKOMMEN TIL

«MENNESKE OG
LANDSKAP»
REGIONALT FOTO- OG FILMTREFF MIDT 2018

____

Galleribesøk
____

Sosialt samvær
____

Festmiddag

Arrangør:
Trondhjems Kameraklubb

Trondhjems Kameraklubb har den store glede å invitere til Regionalt Foto- og
Filmtreff Midt 2018!
Treffet avholdes på Inderøy i Trøndelag, helga 8.-10. juni 2018. Inderøy er en
kommune kjent for sine vakre kulturlandskap og rike kulturmiljø. Kommunen
ligger som en halvøy nord i Trondheimsfjorden, og har utallige mulige
fotolokasjoner spredt over nærområdet.

Vi har valgt Menneske og landskap som tittel for treffet. Vi synes det
passer godt når vi har valgt å arrangere treffet på Inderøy, midt i et av de
vakreste kulturlandskapene i Norge, som kanskje er på sitt aller fineste
nettopp i juni.

Sted:
Sund Folkehøgskole,
Inderøy i Trøndelag
Tid:
8.-10. juni 2018
Treffets hjemmeside

FORELØPIG PROGRAMSKISSE FOR HELGA
Foto- og filmforedrag
•

Håkon Grønning – «Menneske i landskap. En fotoreise med modeller i Nord-Norge»

•

Dag Røttereng – «Timelapse»

•

Lars Andreas Dybvik – «Uskarp. Natur- og landskapsfoto på min måte.»

•

NSFF-ambassadør – vil bli annonsert senere

•

Ann Kristin Sørbotten: «Å utforske sitt indre landskap.» Selvportretter, bildevisning og samtale

Fotovandringer
•

Sommernattsfoto

•

Solnedgangs- og soloppgangsfoto

•

Fotografering i grupper:
o 1. Med modell(er) ved Sund
o
o

2. Med modell(er) i landskap – med skyssing ut
3. Landskapet på Inderøy – med skyssing ut

o

4. Landskapet i nærområdet

Fotomaraton
•

Fredag ved oppstart av treffet – informasjon om tema og praktisk informasjon

•

Søndag morgen – innlevering

•

Søndag før lunsj – juryering

•

Søndag ved avslutning av treffet – vinneren utropes

Utstilling ved NSFF-leverandører
Galleribesøk
•

Saga Senter for Fotografi – sommerutstilling og foredrag v/Elisabeth N. Aanes – «Mitt Inderøy – sett gjennom
kameraet»

Sosialt samvær og festmiddag
•

Mingling med åpen bar på SAGA fredag

•

Festmiddag lørdag med resultater fra Jubileumskonkurransen

•

Samvær med quiz, diskusjoner og bildebehandling i spisesalen og sofakroken på Sund Folkehøgskole

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Påmelding:
Snarest og senest innen 1. mai til trondhjemskameraklubb@gmail.com, att. Nina Tranø.
Ved påmelding må vi vite fullt navn, om du er medlem i NSFF - Norsk Selskap for Fotografi - og hvilken foto-/kameraklubb
du tilhører, eventuelt direktemedlemsskap til NSFF. Vi ønsker å publisere en deltakerliste til påmeldte deltakere når treffet
nærmer seg, angi også om du gir tillatelse til at vi setter dine opplysninger (navn og NSFF-/klubbtilhørighet) på denne
listen.
Hvis du har en Facebook-profil så hadde det vært fint om du kunne markere din deltakelse på vår Facebook-event.

Deltageravgift:
•

Medlem i NSFF: kr 500,-

•

Ikke medlem i NSFF: kr 1000,-

Påmelding anses som gyldig når deltakeravgift er innbetalt. Deltageravgiften betales til NSFF sin konto 9590.30.59533.
Husk å merke innbetalingen med «REG treff Inderøy» og ditt navn.
NB: Maksimum antall deltakere er 90. Påmelding etter prinsippet «først til mølla».

Avbestilling:
Avbestilling av deltakelse på selve treffet må skje skriftlig til trondhjemskameraklubb@gmail.com, att. Nina Tranø,
senest 21 dager før arrangementet. Skjer avbestilling senere vil ikke deltakeravgiften kunne refunderes.

Overnattingspakke:
Overnatting for treffet er reservert på Sund Folkehøgskoles internat.
•

Overnatting i dobbeltrom fredag til søndag – kr. 1570,- per person

•

Overnatting i enkeltrom fredag til søndag – kr. 1790,- per person

Prisen for overnatting inkluderer:
•

varmrett fredag

•

frokost lørdag og søndag

•

niste/lunsjpakke m/kaffe og/eller te lørdag (smør selv under frokosten lørdag morgen)

•

festbuffet lørdag kveld

•

lunsj søndag

Hvis noen ikke ønsker overnatting og frokost, men ønsker å være med på varmmat fredag, festbuffet lørdag og lunsj på
søndag, blir prisen kr 680,- per pers.
Bestilling av oppholdet må bekreftes med betaling. Bestilling gjøres til info@sundfhs.no, bestillingskode «REG treff Inderøy».

Praktiske opplysninger knyttet til betaling av oppholdet gis av Sund Folkehøgskole i forbindelse med bekreftelse på
bestilling.

Internatet ved Sund Folkehøgskole har kun et begrenset antall enkeltrom, så det oppfordres til at man finner noen å dele
rom med slik at flere kan få plass.
Avbestillingsregler overnatting
•

Eventuell avbestilling må skje skriftlig til info@sundfhs.no

•

Avbestilling er kostnadsfritt inntil 21 dager før arrangementet. Avbestillingsgebyr etter 21 dager før arrangementet
er kr. 300,- per person.

Adkomst og transport:
Sund Folkehøgskole ligger på Inderøy, ca. en times kjøring nord for Trondheim lufthavn (se her for kart). Skolen ligger
kun 10 minutters kjøring fra avkjøring på E6 v/Røra, Trøndelag. Det er også enkel adkomst med tog både sør- og nordfra,
til Røra stasjon.
Mer informasjon om transport vil komme nærmere treffet. Vi jobber med å innhente alternativer for skytteltransport til og
fra Røra stasjon, samt transport i forbindelse med fotovandringer lørdag.

Fasiliteter på Sund Folkehøgskole
•

Stor matsal/stue hvor det er godt lys og både store langbord og sofakroker hvor man kan sette seg ned og jobbe
med bilder, alene eller i grupper.

•

Stor forelesningssal for foredrag

•

Tilgang på fotostudio

Nyttige tips i nærområdet
•

Om Inderøy - http://www.inderoy.no/

•

Inderøyfest 7.-10. juni 2018 - http://inderoyfest.no/ (program fra 2017)

•

Den gyldne omvei - https://dgo.no/

