
SALONG CFF 2022
FAQ:

Vad kostar det att delta i salongen?
Du behöver inte betala någon avgift för att delta i salongen.
Du behöver dock vara medlem i Centrum för fotografi, vilket du kan bli via vår hemsida:
www.centrumforfotografi.com.

När är deadline för anmälan?
Deadline för anmälan är tisdag 1 november och sker via anmälningsformuläret som du hittar
på vår hemsida.

Finns det risk att jag inte kommer med?
Alla CFF-medlemmar som anmäler sig till årets salongen kommer att få delta i mån av plats.
Vi har alltså ingen jury-baserad ansökan i år.

Hur vet jag att min anmälan har kommit in?
När du skickat in din anmälan till salongcff@centrumforfotografi.se kommer du att få ett
automatiskt mailsvar som bekräftar din anmälan. Vi kommer senare att återkomma med
information om lokal och logistik.

Vart kommer salongen att äga rum?
Salongen kommer ske under samma datum i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Utställningslokaler kommer meddelas inom kort.

Vilken utställningslokal kommer jag att ställa ut i?
Ditt verk kommer i första hand att visas i den lokal som tillhör den region du själv bor i
(Stockholm, Skåne och Västra Götaland). Bor du utanför dessa regioner kommer du att bli
erbjuden plats i någon av lokalerna. Vilken lokal du kommer att ställa ut i kommer vi att
informera dig om i god tid inför utställningen så att du har möjlighet att ordna transport av ditt
verk.

Vad kan jag anmäla mig med för verk?
Du kan endast anmäla dig med ett fotografiskt verk. Ditt verk får vara max 70 x 100 cm stort.
Vi tar inte emot anmälningar av videoverk eller böcker.

Verket får gärna vara inramat, men detta är inget krav.
Vi har medlemsrabatt hos flera ramverkstäder ifall du är intresserad av att rama in ditt verk.
Läs mer här. (Länk)

http://www.centrumforfotografi.com
mailto:salongcff@centrumforfotografi.se


Hur, var och när lämnar jag in mitt verk till salongen?
Du lämnar in ditt verk till lokalen du blivit tilldelad onsdag den 23 november, mellan 12.00 -
18.00. Det är mycket viktigt att du lämnar in ditt under angiven tid och datum. Var noga
paketera ditt verk väl skyddat.

Hur, var och när hämtar jag upp mitt verk från salongen?
Du hämtar upp ditt verk måndag 12 december eller tisdag 13 december i lokalen du ställt ut
i. CFF kommer stå för avinstallation och bubbelplast kommer att finnas tillgängligt i lokalen.
(dock ej blue corners eller liknande).

Får jag någon ersättning för att vara med i salongen?
Nej, vi har inte möjlighet att betala ut ersättning till er som ställer ut. Du får dock chans att
sälja ditt verk som du själv prissätter i din anmälan.

Hur går det till om jag säljer ett verk?
Om du säljer ett verk under salongen sköter du själv försäljningen. Köparen kommer att få
tillgång till dina kontaktuppgifter genom en katalog som kommer att vara tillgänglig på
hemsidan och på plats under utställningen. Katalogen bygger på anmälningsformuläret så
var noga med att fylla i korrekt information.

Tar Centrum för fotografi någon andel av priset på mitt sålda verk?
CFF tar ingen andel när du säljer ett verk. Du får alltså hela summan av priset du säljer
verket för.

Vad ansvarar jag för?
Du har ansvar för följande:

- Inlämning av verk på plats i lokalen du blivit tilldelad. Paketera ditt verk väl inför
inlämningen.

- CFF står för installation av salongen, men du kan eventuellt hjälpa till med
upphängning på plats.

- Vid upphämtning ansvarar du för att paketera ditt verk. Bubbelplast och tejp kommer
finnas på plats. (Vi finns dock på plats under nedplock och hjälper dig med detta!)

När är det vernissage?
Vernissagen för Salong CFF är fredag 25 november kl 17.00 - 21.00 och sker under samma
datum och tid i alla utställningslokaler.

Hur länge pågår utställningen?
Utställningen pågår mellan fredag 25 november - söndag 11 december.



Vilka öppettider gäller?
Torsdag: 15 – 19
Fredag: 15 – 19
Lördag: 12 – 16
Söndag: 12 – 16


