
BOKSHOP
lørdag 19. desember kl 12.00-16.00

Bokshop er en unik mulighet til å sikre seg signerte bøker 
som fantastiske julegaver! Fotografer selger, bytter og  
signerer sine egne bøker. 

Tronsmo bokhandel stiller også med et godt utvalg  
fotobøker. 

BOK I MAGEN, 14. desember

En kveld viet til de mest sentrale problemstill-
ingene man står ovenfor i forkant av en fotobok 
utgivelse. Finansiering, produksjon, distribu-
sjon, nye «print on demand» teknikker med mer

PRESS FORLAG, 15. desember

Press er et av de få norske forlag som viser en 
tydelig satsning på fotobøker av høy kvalitet. 
Forlaget vil presentere to av sine fotografer 
samt fortelle om forlagsdrift og fotobokens 
plass i det norske markedet.

SÖTA BOK, 16. desember

Sverige har en lang og rik tradisjon for å  
publisere fotobøker, hva kan vi lære av dem?
Tre prisbelønnte og sentrale navn forteller om 
sitt arbeid.

GRAND DEMAND, 17. desember

Denne kvelden kommer noen av de største 
og viktigste aktørene på det internasjonale 
fotobokfeltet for å dele sine kunnskaper og 
erfaringer.

BOK I HYLLEN,18. desember

Vi ser på fotoboken i et historisk perspektiv 
som et klenodium og samlerobjekt. 

Hedevig Anker (Norsk Fotografisk Fond), 
Bård Ek (fotograf), 
Terje Thorsen (Tronsmo bokhandel), 
Svein Arild Aarø (Valdres Trykk), 
Petter Snare (Teknisk Industri)

Dan Young (fotograf), 
Rune Johansen (fotograf), 
Thomas Mala (markedssjef), 
Thor Arne Dyrerud (redaktør), 
Thomas Ek (Fälth & Hässler)

Gösta Flemming (Journal Forlag), 
Greger Ulf  Nilsson (Gun Gallery), 
Lars Tunbjörk (fotograf)

Martin Parr (fotograf og samler, UK), 
Markus Schaden (bokhandler, D), 
Joakim Schmid (kunstner, D)

Dag Alveng (fotograf), 
Bjørn Brekke (boksamler), 
Harald Østgaard Lund (Nasjonalbiblioteket)
Robert Meyer (fotohistoriker)

En kveld med småforlag, tre kvelder med utvalgte fotografer som  
presenterer sine bokarbeider.

5. januar

Ctrl Z v/Arne Skaug Olsen, Multi Press v/Marte Aas, Arthub v/Per Bjarne Boym

6. januar

Torbjørn Rødland, Espen R. Krukhaug, Nina Strand

7. januar

Verena Winkelmann, Line Løkken, Arnt Sneve

8. januar

Lill-Ann Chepstow-Lusty, Margaret De Lange, Fin Serck-Hanssen

Påmelding til arrangementer i desember  
rettes til post@fffotografer.no innen 7. desember  
Merk mailen med navnet på arrangementet, f.eks. “Bok i magen”.  
Gratis for fff-medlemmer. For øvrige kr 50.- per dag. 

Alle foredrag foregår i Fotogalleriet, Møllergata 34, Oslo
www.fffotografer.no, post@fffotografer.no tlf: 22 20 21 20

SEMINAR, uke 51, kl 18.30-21.30

BOKVERK, uke 1, kl 18.30-21.30

2 3

Dummyvisning 
17. og 18. desember kl 10-12 vil det bli anledning å melde seg på dummyvisning med foreleserne  
fra kvelden før. Arrangementet er eksklusivt for fffs medlemmer og har begrensede plasser.


