RIKSFOTOTRÄFFEN 2022
UPPSALA

Tid
Fredag 20/5
kl. 14-20
kl. 15
kl. 19

Välkommen!
Välkommen till 2022 års upplaga av

Riksfototräffen och Riksfotoutställningen!

kl. 19

Vi ser fram emot ett spännande program
med juryredovisningar,
Rikfotoutställningen och bildvisningar från
två av Sveriges mest kända
fotografer!

kl. 17-19

Aktivitet

Plats

Sekretariat öppet
Stadsvandring
Middag och mingel
Förhandsvisning av utställningen
Öppet hos UFS för visning
av vårsalongen

Slottsbiografen
Meddelas senare
Festvåningen
Handtverkarlokalen
UFS

Lördag 21/5
kl. 09
kl. 09-10
kl. 10:00

Riksfototräffen hållas i en av Sveriges
aldsta biografer, Slottsbiografen. Det var i
den här bion som Ingmar Bergman fick
sina första upplevelse av film.

kl. 10:15 - 12
kl. 12-13
kl. 13-16
kl. 14:30

Anmälning sker via
www.uppsalafotografiska.se

kl. 16-17
kl. 19:30

kl. 10-17
kl. 12-15

Sekretariat öppnar
Slottsbiografen
Morgonfika
Festvåningen
Invigning av riksfotoutställningen
Handtverkarlokalen
Invigning av riksfotostämman
Slottsbiografen
Lunch
Festvåningen
Juryredovisningar. Sektion
A, B och E
Slottsbiografen
Fika/bensträckare
Bildvisning med Claes
Grundsten
Slottsbiografen
Festmåltid med utdelning av
utmärkelser
Festvåningen

Riksfotoutställningen öppen Handtverkarlokalen
Öppet hos UFS för visning
av vårsalongen
UFS

Söndag 22/5

kl. 10:45 - 13

Bildvisning
Thomas Örn Karlsson
Kaffepaus
Juryredovisningar.
Sektion C och D

kl. 13

Avslutning

kl. 09 - 10
kl. 10

4

Slottsbiografen
Handtverkarlokalen
Slottsbiografen
Slottsbiografen

1.

Slottsbiografen, Hambergs fisk festvåning,
Upsala fabriks– och handtverksförening
Nedre Slottsgatan 6D
Sekretariat
Riksfototräffen
Måltider
Riksfotoutställningen

2.

Uppsala Fotografiska Sällskap
UFS Vårsalong
Övre Slottsgatan 14A

3.

Best Western Svava hotell

4.

Scandic Upplandia hotell

3
2
1

Claes Grundsten

Thomas Örn Karlsson

Claes Grundsten har fotograferat under 50 år och på heltid sedan
1993. Är bosatt på Ingarö i Stockholms skärgård. Hans fotografi
har blivit flerfaldigt prisbelönt och 2011 utnämndes han till hedersdoktor vid Stockholms universitet för mina naturskildringar. Är ambassadör för Olympus kameror.

Thomas Örn Karlsson har jobbat i snart 10 år som fotograf
med start inom naturfotografering, men har på senare år
jobbat mer och mer inom skräck- och sci-fi-genren där alla
gränser är till för att brytas. Thomas är känd för en unik och
mycket personlig stil som inte så enkelt låter sig begränsas
till ett visst fack.

Genom åren har han producerat mer än 30 böcker, varav flera
översatts till andra språk. Hans specialitet är att i bild och text
skildra bergslandskap, vandringsleder och nationalparker runt om
i världen. Särskilt Lapplandsfjällen och Sveriges nationalparker
ligger han varmt om hjärtat. Mest arbetar han med egna projekt i
form av böcker, fotoutställningar, tidningsartiklar, bildbyråfotografi och föredrag.

Förutom ett stort antal utställningar och föreläsningar i Sverige har Thomas genomfört ett antal uppskattade utställningar ibland annat New York, Vitoria-Gasteiz, Lissabon och
Paris.

www.claesgrundsten.se

Thomas har också anlitats för illustrera ett antal internationella skräck- och sci-fi-magasin samt bilder till bokomslag,
bland annat en nyutgivning av Stephen Kings samtliga verk.
Utöver sitt kreativa skapande så har Thomas ett stort engagemang för naturvårdsfrågor. I ett projekt har 15 vattendrag
i Västsverige dokumenterats både i både text och bild och
resultatet har visats upp på 20 olika platser i Norden. Han
miljöengagemang har även lett till att han har föreläst för
Sveriges klimatminister, Isabella Lövin
Instagram: thomasornkarlsson
https://www.thomasornkarlsson.se/thomasornkarlsson/

Stadsvandring

Hotell

Vi ordnar en professionell guidad rundvandring av Uppsala
för de som vill veta mer om denna historisk staden.

Vi har reserverat ett antal rum hos Scandic Upplandia
och Best Western Svava hotell. Du får en kod vid anmälan. Se till att boka innan 31/3 för att säkerställa
ert rum!

Claes är även invald medlem i föreningarna Naturfotograferna
och Svenska Konstnärernas förening.
Tusenlappen
En av Claes bilder från Sarek har fått äran att pryda ena sidan av
den nya tusenkronorssedeln som kom i bruk under hösten 2015.
Instagram: first_claes

Turen tar 75 minuter. Vi träffas vid kl15. Kom gärna tidigare!

Riksfototräffen får stöd och bidrag från följande organisationer:

