
Vejledning for tilmelding til AFA’s festugeudstilling 2018 

 

LB 4. juli 2018 

Tilmelding foregår via ”Her er mine billeder”  (HEMB). 

Billederne uploades på samme måde som ved tilmelding til de interne konkurrencer. 

Hvis billedet allerede er på ”Her er mine billeder” i den rigtige kategori (Digital/Papir/Mono/Farve) er det 
ikke nødvendigt at uploade det igen, men aktiviteten skal tilmeldes og formatfeltet udfyldes. 

Alle deltagende authorer er garanteret udstillingsplads svarerende til minimum 2 plancher. 

Derudover kan tilmeldes maksimum 8 digitale billeder. 

 
  

Billederne tilmeldes enten Festugeudstilling 2018 Papir eller AFA Festugeudstilling 2018 Digital som 
aktivitet. 

Manglende eller fejl angivelse kan medføre at billedet ikke kommer til at hænge optimalt eller i værste fald 
ikke kommer med på udstillingen. 

 

 

 

 

 

 

 

  OBS!!!!  Af hensyn til planlægningen af ophængningen skal Format og passepartout skal angives.   

I Format feltet skrives formatet med angivelse af bredformat eller 
højformat, samt oplysninger om passepartout (ingen/sort/hvid). 
Det henstilles til ikke at bruge andre farver passepartout end sort 
eller hvid. Hvis billedet er til kant skrives ”Ingen passepartout” 

I Formatfeltet kan også angives oplysninger om præmieringer ved 
f.eks. Jyske Mesterskaber og Den Nationale. Der er plads til flere 
linjer end de 2 der kan ses. (brug pilene). 

Ønskes en bestemt placering på planchen angives det med planche 
nummer (1 eller 2) samt placeringsbogstav A,B,C eller D. 

Notefeltet er kun til personlig 
brug og kan kun ses af Author, så 
brug ikke dette til informationer 
der skal være tilgængelige for 
udstillingsudvalget. 

 



Vejledning for tilmelding til AFA’s festugeudstilling 2018 

 

LB 4. juli 2018 

 

Ophængningen vil i store træk følge ”Ophængningsvejledningen og gode råde i forbindelse med 
festugeudstillingen 2018”. På hver planche med 30x40 billeder må der maksimalt være: 

4 højformat, 
eller 2 høj og 2 tværformat  
eller 2 tværformat billeder. 

 Der er ikke plads til 4 tværformat på samme planche. 

For billeder med større format må den samlede højde af billeder pr. planche ikke overstige 80 cm og 
bredden ikke overstige 60 cm på. Det henstilles i vides muligt omfang at udstille 30 x 40 billeder, men større 
billeder er også tilladt. 

 

Udstillingsudvalget laver skilte med authors navn og mærkeskilte med Billedtitel, samt evt. præmieringer 
taget fra formatfeltet. Eksempel på mærkeskilt: 

 

 

 
 
 
 
I det viste tilfælde er der i formatfeltet skrevet:  ”Antaget: Den Nationale 2018” og ”Sølv: Jyske 
Mesterskaber 2018”. 
 
Serier der er i HEMB kan ikke tilmeldes direkte, men hvert enkelt billede skal tilmeldes individuelt. Hvis 
author ønsker billederne ophængt i en speciel rækkefølge, som serie og/eller på en bestemt måde skal det 
som tidligere nævnt angives i Formatfeltet. Både digitale og papirbilleder skal tilmeldes.  
 
Sidste frist for tilmelding er:  22. august 2018 kl. 23.59. Papirbillederne afleveres på klubmødet d. 15 august 
eller d. 22 august. Senere aflevering er ikke mulig. 
 

Billede nr. 25 
Billedtitel: Solnedgang mod vest 
Antaget: Den Nationale 2018 
Sølv: Jyske Mesterskaber 2018 


