Ymse merknader: OBS: klippet fra forskjellige eposter
Glemte forøvrig at vi bør ha med et bilde av
plakaten for utstillingen i Bergen, sammen
med fotomontasjen,
En del sort /hvit fotos bør gå ut, samt enhel
del tekst og noen merkelige reklamer av
Allgro etc må vekk.
Fotos 3377 og 386 må vekk.
Vi savner altså maleriet av Gjesdal og
Rusti, og tegnongen av Tunold.
Espen får se om han kan bruke fotos av
bilde av Holmboe og Holck og sjøsamer.
Hvis ikke må han komme og ta bilde av alle
disse selv.
Tegningen av Sevidy kan vi eventuelr sette
på samme side som Bergensbilde av
malermester >Mikkelsen.
1Bilde av Zander Kaas (Ukjent) kan settes
sammen med Fjellveien av Rolf Mikkelsen.
Tror ellers Vestlandet kan gå, men vi må
sjekke alle tester. Der er mye som må
rettes på Nord-Norge og siste utstilling på
Bryggen. Vi må ha er foto av Bryggen
Museum utenfra og deretter en rekke fotos
fra åpningen og utstillingen. Vi må nesten
treffes for å få riktig rekkefølge Jeg har de
fleste bildene liggende på min mobil
Her er i all fall litt å bale med.

Birger.

11) Espen kan ta vekk bilde av person i innledningen og erstatte det ev. med bilde av
Dreier på en eler annen måte.
Den merknaden forsto jeg ikke (hilsen
Espen)
Jeg glemte å la Espen ta et bilde av utstillingsplakaten. Den hadde jeg tenkt vi skulle
få med. Har noen eksemplarer her,.

Det vil si at mitt barnebarn Erik ikke
kommer hit. Da må få Espen ut i
Mowinckelgården for å ta de bildene som
manglet. Vi får avtale tid og sted.

Til Truls. Vi må være litt kreative når det
gjelder utseende på katalogen. Kanskje vi
bør se på alternativer til Lofthus eller kombinere. Vi kan også teke oss et jektebilde,
som forener Bergen/Vestlandet med NordNorge. Prøv forskjellige alternativer.
Birger.
Rusti-bilde fra URDI mangler og vi må finne
det i Mow.g.
Th. Fjesdahlbide likeså.
Gabriel Dahl bilde likeså på REJ. Skal ta
kontat med Laila igjen derppe. Der er vel
fortsatt stengt.
Anna-Eva Bergmann skal få mere tekst. Er
ikke fornøyd med kvaliteten på foto av gult
bilde. Bør ev. være på helside og trykket
inn i teksten
X-aan Kron og Simensen kan få helside.
te bilde må beskjæres ytterligere og taes
inn i teksten som eksempel. ER ikke mitt. .
Holmboes jektebilde kommer velhit i neste
uke og må få helside sammen med andre
jektebilder som jeg har. Alle Lofotenbilder
samles inkl, x-an Krohn før ektebildene
Bøes "Hestmanden kan ev. komme inn i
teksten som landemerke.
Under utstillinger er fotos OK tror jeg men
de må komme i riktig rekkefølge. Først Eidfjord, ev. med liten katalog innfelt i teksten,
så så Litauen og Kaunas ev. med hvit
katalog mrk Moeinckel inn felt i tekst. og
derest og til sist utstilling på Bryggen med
fotos, kart og kommentarer.

