Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Program hösten 2017

Lokal

Kristianstadsvägen 4B

om ej annat anges

Grillning vid småbåtshamnen en fin
sommarkväll den 15 juni.

Välkomna till en ny termin i "livets fotoskola". Vi har många intressanta program och sedan är
det ni som gör något av dem. En ny tävling, NÄRKAMPEN, med Österlen och Sjöbo har tillkommit
och istället har vi tagit bort en digitalklass i Hösttävlingen.
Kurser bestämmer vi på första träffen.
10 sep
Inlämning av bilder till
Närkampen.

Augusti

24 aug
Samling kl 18.00
Utefotografering efter ett tema.

Tag med egna bilder för visning, från sommarens
aktiviteter och redovisning av vårens utefotografering,
temat var: "Tidens tand."
*
Bestämma höstens uppdrag
Den nya tävlingen med våra grannar.
*
Inlämning

D ”Två bilder.”

September
7 sep

Christer Rasmusson

21 sep

Olle S. Lundgren
Fågelfoto i Rumänien.

*

OBS! Viktigt!

Inlämning till Trekampen i Eslöv
(Se regler på baksidan)
*
Inlämning ”Två bilder.”

23 sep

visar bilder från en resa till Holland.
*
Redovisning av ”Två bilder.”
Kurser och evenemang
i samverkan med
Medborgarskolan

Den nya tävlingen med våra "grannar"
Österlens och Sjöbo fotoklubbar.
(se regler på baksidan)

Trekantkonkurrence i Ystad

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

information senare

Bengt Svensson
Tel.0411-19596
Arne Hansson
0411-550921

Oktober
5 okt

November
2 nov

Elsebet Borg
visar bilder från
Isle of Skye.
*

Inlämning till

Kollektions- och Färgtävlingen.
*

Redovisning av ”Två bilder.”

Redovisning

Söndag den 8 oktober
Höstutflykt.

17 nov

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

19 okt

D ”Två bilder.”

Trekampen i Eslöv
Vernissage/tävling
kl.19.00

16 nov

Mats Bentmar

Redovisning av tävlingen
Närkampen

visar och demonstrerar
Makrobilder och "stackning."

*

December

I kamp med och tillsammans med
Österlens och Sjöbo fotoklubbar
Inlämning

25 okt

Redovisning
av höstens uppdrag.
*

*
Inlämning av ”Två bilder”

D ”Två bilder.”

30 nov

Vi besöker
Österlens Fotoklubb.

Instagram
Helene Hjalmarsson
*

Redovisning av ”Två bilder.”

kl.19.00
i deras klubblokal på Österlens museum.

14 dec

Julavslutning

program och innehåll senare.

Tävlingsregler
Trekampen
Inlämning:21 september på fotoklubben och absolut senast
den 22 september (ingen eftersläpning de skickas dagen
efter)
Tävlingstillfälle 17 november i 3 klasser. 2 st utan motto, 1
st digitalklassen, med motto "Tidens tand".
Påsiktsbilder
Sv/v / monokrom 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 "Tidens tand" 1-3 bilder, Bilderna
skall ha storleken 1920 px längsta sida, filformat jpg samt
valfri färgrymd.
Märkning: Titel och signatur (absolut inte namn och klubb)
påsiktsbilder på baksidan.
Digitala med bildtitel(kort)/ signatur(3 tecken)

OBS!!!

Samtliga ska lämna in en digital fil tillsammans med varje bild, alltså även de bilder man lämnar in
på papper. 1920 px längsta sida, filformat jpg

Deltagaravgift: 25 kr per klass
"Två Bilder"
Påsiktsbilder valfri storlek utom när symbolen D visas. då
är det i digital form och skickas till arnehson@telia.com eller
medtages på USB minne.

Kollektions- och Färgtävlingen
Inlämning: 2 november
Klasser: 2 st utan motto
Sv/v/monokroma och/eller Färg 3-5 bilder i kollektionen,
,
max 3 kollektioner
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
Inlämning 7 augusti
Max två bilder Bilderna skall ha storleken 1920 px längsta
sida, filformat jpg samt valfri färgrymd.
Märkning Titel, signatur + ordnings nr 1-2
Deltagaravgift: Ingen
Närkampstävlingen
Inlämning 10 september
Max två bilder Bilderna skall ha storleken 1920 px längsta
sida, filformat jpg samt valfri färgrymd.
Märkning Titel, signatur
Deltagaravgift: Ingen

