SØKERVEILEDNING FOR SØKNAD OM MEDLEMSKAP I FFF

MEDLEMSKAP
Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende medlemsorganisasjon for
kamerabaserte kunstnere, som arbeider målrettet for å bedre arbeidsvilkår og
rettigheter for vår kunstnergruppe. Som medlem av FFF støtter du forbundets
fagpolitiske arbeid og får tilgang til våre medlemsfordeler; blant annet medlemsprofil
på vår nettside, kunstnerforsikring og rabatterte priser på FFFs atelier og
fellesverksted. Medlemskontingenten er for tiden kr. 1150,- pr. år og faktureres i
januar. Les mer om vårt fagpolitiske arbeid og våre medlemsfordeler på
www.fffotografer.no.

OPPTAK
FFF tar inn nye medlemmer to ganger i året, med søknadsfrister 1. mars og 1.
oktober. For å bli vurdert som medlem må søknad om medlemskap sendes inn via
vår søknadsportal: https://soknad.nofofo-fff.no/. Registrer ny bruker dersom du ikke
har benyttet deg av vår søknadsportal tidligere.
Du kvalifiserer automatisk til medlemskap dersom du i søknaden dokumenterer å ha
fullført høyere utdanning innen utøvende visuell kunst på bachelor- eller masternivå
ved en av landets kunsthøgskoler, eller har kunstfaglig utdanning fra tilsvarende
institusjoner i utlandet hvor du har oppnådd graden Bachelor of Fine Arts (BFA) eller
Master of Fine Arts (MFA). I Norge er Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fakultet for
kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD, tidligere KHiB),
Kunstakademiet i Trondheim (KiT-NTNU) og Kunstakademiet i Tromsø (UiT)
godkjente kunsthøgskoler.
Dersom du ikke har dokumentert formell kompetanse, må du dokumentere en
tilsvarende kunstnerisk praksis innenfor kamerabasert kunst og kunne vise til en
aktiv virksomhet som kunstner på tilsvarende faglig nivå. Alle søkere som
tilfredsstiller opptakskriteriene søker og vurderes på like vilkår. Innsendte søknader
blir vurdert av FFFs styre. Av kapasitetshensyn gis det ikke individuelle
begrunnelser for vedtak om innvilget eller avslått søknad.

TIPS TIL SØKNADEN
Beskrivelse av kunstnerskapet: Her kan du gi en kort beskrivelse av ditt
kunstnerskap i form av en konsis «artist statement» som introduksjon til søknaden.
Skriv gjerne også om din motivasjon for å søke medlemskap. Maks. 1500 tegn.
Lenke til nettsted: Dersom du har en nettside anbefales det at du lenker til denne i
søknaden.

VEDLEGG
CV: CV er obligatorisk vedlegg i søknaden. Legg vekt på å vise din kunstneriske
aktivitet og utelat erfaring som ikke er kunstrelatert. For å dokumentere aktiv
virksomhet som kunstner bør du oppgi noe av det følgende: utstillinger ved
anerkjente nasjonale og/eller utenlandske visningssteder for kunst, fotorelaterte
utgivelser på forlag eller egne publikasjoner, offentlig innkjøpte kunstverk eller
kunstverk innkjøpt til større private samlinger, deltagelse ved anerkjente
kunstmesser, film- og/eller fotofestivaler, konsulent- eller kunstneriske
produsentoppdrag for kunst i offentlige rom, kunstpriser og stipendtildelinger,
kuratorvirksomhet, tekstarbeid og eventuelt annet arbeid du regner som del av ditt
kunstneriske virke. Skriv årstall og tydeliggjør hva din rolle har vært i de ulike
prosjektene som oppgis. Skriv også fullstendige navn på utdanningsretning og
utdanningsinstitusjoner. Oppgi hvilken grad du har fullført og skriv gjerne ved hvilket
fakultet og/eller institutt utdanningen tilhører. Skriv også når du fullførte graden,
eventuelt når du startet på utdanningen. Oppgi gjerne om du fra før av er medlem i
andre kunstnerorganisasjoner.
Godkjent filformat: PDF.
Dokumentasjon på utdanning: Det anbefales at du legger ved vitnemål som eget
vedlegg i søknaden, dersom du søker på grunnlag av høyere kunstfaglig utdanning.
Godkjent filformat: PDF.
Kunstneriske vedlegg: Du kan laste opp inntil 12 kunstneriske vedlegg, med en
samlet maksimal filstørrelse på 24MB. Bildevedlegg kan lastes opp enkeltvis som
bildefiler, eller som ensidig PDF med sammenstillinger av flere bilder fra samme
prosjekt eller utstilling, for å kunne vise til flere prosjekter i søknaden. Dersom du
ønsker å legge ved anmeldelser, omtaler eller eget tekstarbeid, kan det legges ved
som PDF under kunstneriske vedlegg. Styret har begrenset kapasitet til
søknadsbehandling; lengre tekstarbeid (romaner etc.) vil ikke bli gjennomlest.
Godkjente filformat: PDF, JPG og JPEG.
Lenke til video: Dersom du legger ved lenker til videoarbeider på nettsteder som
krever innlogging, må du oppgi passord til disse i feltet «Beskrivelse av video».

LYKKE TIL!

