Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B

om ej annat anges

Program hösten 2015
Välkomna till en ny spännande säsong med många fina programinslag som vi själva och

inbjudna bidrar med, inte minst om ni tar med era bilder för visning och aktiva bilddiskussioner.

Augusti

24 sep

Christer Rasmusson
visar
bilder från New York

27 aug

Samling kl 18.00
Utefotografering efter ett tema.
Tag med egna bilder för visning, från sommarens aktiviteter och vårens utefotografering
Inlämning D ”Två bilder”

September
10 sep

Bildprogram
Ystads gator och gränder
av
Irene Sörtoft

Presentation av uppdraget
från den 21/6
Aktualitet
Inlämning ”Två bilder”
26 sep
Trekantkonkurrence i Fjälkinge
(mer information senare)

OBS! Viktigt!

Inlämning till Trekampen i Vellinge
(Se regler på baksidan)

Redovisning av ”Två bilder”
Vad är det som händer
i Borrie kyrka?
Jo...

Utflykt Kristihimmelfärds dag till Hörjelgården.
Uno och hans vovve fotograferar blommor.

Oktober

Söndag den 4 oktober

...kyrkofotograferna
Rasmusson och Damm
har hittat ett motiv
halvägs till himlen.
Bengt Svensson
Telefon 0411-195 96

Höstutflykt:
Kl 09.00
från Bibliotekets parkering.
Vart vi åker bestämmer vi senare.

OBS!

Ändrad adress till fotoklubbens hemsida.
www.ystadsfotoklubb.com

Ystads Fotoklubb
www.ystadsfotoklubb.com
Fotografera mera!!!!

Arne Hansson
Telefon 0411-550921

8 okt

13 nov

Uno Stenfeldt
visar bilder
utifrån temat nostalgi

(Plats och tid meddelas senare)

Redovisning av ”Två bilder”
22 okt

Erland Lundin

19 nov

Kvällens föredragshållare hjälper oss med följande:

Vi träffas på
Klostermuséet kl 19.00

Ystadsfotografen Lucas Gölén
visar där bild och film under temat
"Exponerat, foto och film "
*
Efter visningen fortsätter programmet
i klubblokalen
Inlämning D ”Två bilder”

1. Kalibrera skärm för utskrift
2. Fine art paper
3. Använda rätt icc-profil till rätt papper
4. Utskrifter från Photoshop

Målet är att du ska vara säker på hur stor din utskrift
blir var den hamnar på pappret och vilka färger det blir
INNAN du har den i handen.
Inga överraskningar alltså :)
Erland Lundin är en sann papperskonnässör och driver sedan
många år print- och fotostudion Digital Design Österlen 2012
blev Erlands studio den första i Sverige att certifieras av papperstillverkaren Hahnemühle, ett kvitto på hans passion och
noggrannhet vad gäller papper och utskrifter.

November
4 nov

Trekampen i Vellinge
Vernissage/tävling

Inlämning av ”Två bilder”

Inbjudan till Österlens FK
Kl. 19.00
i Simrishamn

3 dec

December
Julavslutning

Tid och plats meddelas senare.

5 nov

Tomas Hansen
visar bildprogrammet
Etiopien - från Lucy till endemiska fåglar.
Inlämning till
Kollektions- och Färgtävlingen
Redovisning D ”Två bilder”

Kom ihåg!
Planera in
Trekampstävlingen
13/11

Kom ihåg!
Tag med bilder till

Kollektionsoch
Färgtävlingen
5/11

Tävlingsregler
Trekampen
Inlämning: 10 september på fotoklubben och absolut senast
den 13 september (ingen eftersläpning de skickas dagen
efter)
Tävlingstillfälle 13 november i 3 klasser. 2 st utan motto, 1
st digitalklassen, med motto Rörelse
Påsiktsbilder
Sv/v enstaka fritt utan motto: 1-3 bilder. Minsta sida 18
cm och största 40 cm inklusive montering. Max 2 mm tjock
kartong.
Färg enstaka fritt utan motto: Samma som sv/v
Digitala bilder med temat "Rörelse" 1-3 bilder, Bildstorlek
max bred resp. höjd 1024x764, filformat jpg.
Märkning: Titel och signatur (absolut inte namn och klubb)
påsiktsbilder på baksidan.
Digitala med bildtitel(kort)/ signatur(3 tecken)

OBS!!!

Samtliga lämna in en digital fil tillsammans
med varje bild, alltså även de bilder man lämnar in på
papper
Deltagaravgift: 25 kr per klass

Kollektions- och Färgtävlingen
Inlämning: 5 november
Klasser: 3 st utan motto
Sv/v och/eller Färg 3-5 bilder i kollektionen, max 3 kollektioner
Digitala bilder 1-3 bilder Bildstorlek max bredd resp. höjd
,
1920x1280, filformat jpg.
Färgklassen enstaka 1-3 bilder
Storlek: Rektangulär bild: Största sida max 39 cm minsta
sidan max 29 cm. Liksidig bild: Största sida max 29 cm. Allt
inkl. montering.
Märkning: Kollektionerna skall vara märkta i den ordning bilderna skall presenteras.
I övrigt som Trekampen.
Deltagaravgift: 30 kr per klass
Trekantstävlingen
Max två bilder
Märkning Titel, signatur + ordnings nr 1-2
Deltagaravgift: Ingen

