
Invitation til fotoprojekt 
 
Hvert år, den sidste fredag i september, fejres frivilligheden landet over - dagen kaldes Frivillig 
Fredag.  
Frivilligcenter Langeland ønsker igen i år at markere dagen, og vi har derfor lavet et samarbejde 
med Fotoklubben Langeland. Samarbejdet går ud på at lave en fotoudstilling, der portrætterer 
"Frivillighed på Langeland anno 2019". På dagen, d. 27. september, vil der være fernisering på 
udstillingen, som vil foregå i vores lokaler på Fredensvej 1. 
 
Konceptet for udstillingen er, at der bliver udvalgt/rekrutteret 10 -12 foreninger fra Langeland, der 
hver især produceres en lille fotoserie om (3-4 billeder), som fortæller en historie om 
frivillighed/foreningen. 
 
Der bliver koblet en fotograf fra Fotoklubben på hver forening. Fotografen og foreningen finder 
selv ud af hvilke motiver/aktiviteter, som skal være på billederne - der er kun én bunden opgave, 
og det er at der skal indgå et portræt af en person med tilknytning til foreningen. 
 
Efterfølgende udvælger Frivilligcenter Langeland og Fotoklubben hvilke billeder, der skal anvendes 
i udstillingen. Foreningerne vil naturligvis få mulighed for at godkende billederne, inden de 
udstilles.  
 
Vi håber, at du og din forening, har lyst til at deltage i projektet, så vi kan få skabt en fantastisk 
udstilling, som viser Langelands mangfoldige foreningsliv. Jeg vil, som daglig leder af 
frivilligcenteret, være tovholder på projektet, og stå for koordinering af alt det praktiske. 
 
I bedes give en tilbagemelding til undertegnede senest fredag d. 16. august. I tilfælde af, at flere 
foreninger end projektet kan rumme, har lyst til at være med, vil arbejdsgruppen bag udstillingen 
udvælge foreninger. Udvælgelsen vil foregå på baggrund af praktiske hensyn (afholder foreningen 
aktiviteter inden for den tidsramme, som er sat af til fotografering) og på baggrund af ønsket om, 
at vise en bred diversitet i Langelands foreningsliv. 

Har I nogen spørgsmål, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte mig (jeg holder ferie fra og med 
5. juli til og med 29. juli) 

 
 
De bedste hilsner 
Nina Andersen 
Konstitueret leder, Frivilligcenter Langeland 
T: 22 34 45 33 
M: na@fcll.dk 
Træffes man - tors kl. 9 - 15 og fredag efter aftale 
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