
 CONVOCATORIA SOL·LICITUD D'EXPOSICIÓ AL
CLAUSTRE DE L'HOSPITAL.

   AMICS DE LA FOTOGRAFIA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Com ja sabeu l'associació Amics de la Fotografia disposa d'un espai per 
exposar els treballs fotogràfics de tots aquells fotògrafs que ho desitgin .
Obrim un període de temps , fins el 16 de desembre de 2019 per 
presentar la sol·licitud la qual  s'haurà d'enviar per e-mail a: 
amicsfoto@gmail.com.

Documentació necessària:
Nom i cognoms; població, província, país ; telf mòbil ; correu 
electrònic
Títol de l'exposició; breu sinopsi del treball fotogràfic, nombre de 
fotos.
Enviar unes sis fotos de l'exposició a baixa resolució: 1200 píxels 
pel costat més llarg i a 72 dpi. o bé oferir una web on es pugui 
veure el treball.

Aportacions de l'associació:

Amics de la Fotografia aportarà la sala, marcs de 40x50, cartells i targes 
de l'exposició. Farà una nota de premsa per a tots el mitjans de 
comunicació  i farà difusió de la mostra a traves de la web.

Amics de la Fotografia pagarà l'allotjament d'una nit del fotògraf que 
vingui de fora de Girona.

Notes:
-Les exposicions s'exposen de principi a finals de mes.

-El nombre de fotos que es poden exposar son d'unes 25-35 amb marcs 
de 40x50.

-Els fotògrafs que vulguin exposar i estiguin lluny  o tinguin impossibilitat
de venir a portar la seva obra, poden enviar les fotos sempre que 
s'adaptin als marcs de 40x50 . L'associació s'encarregarà de muntar i 
penjar l'exposició (L'enviament de l'obra va càrrec de l'autor)

-Donades les característiques de l'espai no s'exposaran les fotografies 
que tinguin com a suport cartró-pluma a menys que vagin adherides als 
plafons que tenim 

-Demanem de manera voluntària una foto del treball per l'arxiu 
fotogràfic



Direcció de la sala :
 
Claustre de l'Hospital de Torroella de Montgrí 
C/Hospital 2
Torroella de Montgrí (Girona)

Per qualsevol informació: 
amicsfoto@gmail.com
Telèfon : 679794276
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