
Prisme82, april 2022 

Retningslinjer vedr. Prisme82’s udstillinger i Royal Stage 

Revideret af bestyrelsen, april 2022 

1. Fotoklubben har en tredelt væg på første sal i forhallen til rådighed for skiftende udstillinger.  

2. Udstillingerne tilstræbes udskiftet i marts, juni, september og december måned. 

3. Formålet med udstillingerne er primært at give besøgende i RS en oplevelse og sekundært at 

markedsføre Prisme82 som klub. 

4. Ved udstillingen ophænges en plakat med en kort tekst vedrørende den aktuelle udstilling og 

Prisme82. 

5. Billederne printes af Claus S. på klubbens A3 papir (420*297mm), og klubben har passepartouter, 

der passer hertil. Endvidere accepteres billeder med kvadratisk format med sider på 297 mm.   

6. Indtil videre er der dog også mulighed for print i lidt større format, da klubben har en 

restbeholdningen af A3+ papir og nogle passepartouter har huller, der er større end A3. De 

medlemmer, der skal bruge disse passepartouter må beskære deres billeder, så de nøjagtigt passer til 

disse huller. 

7. Ønsker man at anvende et andet format (fx A4), skal man selv sørge for passepartout, der i øvrigt 

skal svare til klubbens standarder vedr. farve og ramme 

8. Normalt udstilles billeder i serier med 3-6 billeder, sådan at hver af de tre vægstykker udsmykkes af 

en fotograf. Eventuelt kan 2 fotografer dele et vægstykke med hver sin serie eller et fælles projekt. 

9. Medlemmer, der ønsker at udstille, booker et passende vægstykke på et skema i dropboks. Hvis der 

er for mange ønsker, træffer bestyrelsen afgørelse.  

10. Til brug for udstillingsplakaten lægges billedserierne samtidig med afleveringen til print op i en 

særlig folder i Prisme 82’s dropbox (eller i et af Gallerierne?) sammen med en tekst, der fortæller om 

ideen med serien.  Af pladshensyn skal billederne være i lav opløsning (ca. 2 MB).  

11. I god tid inden næste udstilling besluttes det på et klubmøde om og hvordan vi eventuelt skal afvige 

fra disse retningslinjer. 

12.  Montering af billeder og udskiftning af udstilling foretages normalt i forbindelse med et klubmøde. 

 

Bestyrelsen anbefaler i øvrigt at vi snarest muligt anskaffer nye passepartouter i farven sort, som vi mener 

typisk klæder billederne bedre end den nuværende farve.  Udskæring af disse til standardmål kan foregå på 

et klubmøde. 


