Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Program hösten 2018

Lokal

Kristianstadsvägen 4B

om ej annat anges

Lars Carlsson

6 sep

visar bilder
Välkomna åter till ännu en termin av det år Ystads
från sommarens "lilla" utflykt tvärs över USA:s kontinent
fotoklubb 70- årsjubillerar. Det gör vi bl.a med en utställ*
ning under fyra veckor med start och vernissage den 29
OBS! Viktigt!
september. Vi har många intressanta programpunkter
Inlämning till Trekampen i Vellinge. Sista dagen
att bjuda på och ni får göra nya bekantskaper av bildoch
visare och fördragshållare men också flera av klubbens
Närkampen i Sjöbo. Sista dagen 8/9
medlemmar visar intressanta program. Redan första
(Se regler på baksidan)
träffen har vi bjudit in representanter för Ystads
*
Djurpark för att de skall få se de många och fina bilder
Redovisning av ”Två bilder.”
vi tog vid det tillfället när de så generöst lät oss besöka
och fotografera i djurparken, Höstutflykten blir lite
Jens Stålstierna
20 sep
annorlunda mot vad det brukar vara nämligen till Hässlefågelfotograf
holms fotofestival. Väl mött i höst.
som fotograferar från ett flytande gömsle.
*
Inlämning ”Två bilder.”

Augusti
23 aug

29 sep

Samling kl 18.00

Utefotografering efter ett tema.

Ystads Fotoklubb 70 år
på Ystads Konstmuseet

Tag med bilder från utefotograferingen i Ystads
Djurpark och visa dessa för representanter från dem.
Inlämning

4 okt

Lördag den 1 september

Inlämning till Trekantstävlingen
två digitalbilder
se regler på baksidan

3 Sep

Oktober

D ”Två bilder.”

September

Samprojekt med

Sjöbo, Ystads och Österlens fotoklubbar

Vernissage

Jubileumsutställning

Staffan Håkansson

visar bilder som är...
...från ovanligt tydliga till fullständigt obegripliga
Redovisning av ”Två bilder.”

Per-Anders
Pettersson, dokumentärfotograf baserad i

Kapstaden, Sydafrika sedan
2001. Han har hela den afrikanska kontinenten som arbetsfält, med internationella tidskrifter som uppdragsgivare. Han var
tidigare bosatt tio år i New York
där han gjorde nyhetsjobb runt
om i världen.
Hans bilder har vunnit en lång
rad priser och utmärkelser i
bland annat World Press Photo,
NPPA, och Unicef Photo of the Year. Kvällens föredrag tar avstamp i hans första resa till Sydafrika 1994, då han följde
Nelson Mandela och ANC:s valkampanj. Han kommer att berätta om sitt mångåriga arbete i Sydafrika, som utmynnade i
boken ”Rainbow Transit”, men även om sitt följande stora projekt African Catwalk och om sina pågående projekt i Soweto
och i Kongo, där han bl.a följer de Kongolesiska Sapeurerna.

OBS! INGET INTRÄDE!
SLÄKT OCH VÄNNER ÄR OCKSÅ VÄLKOMNA!
ANMÄLNINGSPLIKT
ANMÄLAN TILL ARNE eller JANE SENAST DEN 15 AUGUSTI VIA MEJL
jane.lindbladh@gmail.com el. arnehson42@gmail.com
Plats: Flora biografen Idegatan 5 kl.18.00
Kurser och evenemang
i samverkan med
Medborgarskolan

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

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

Oktober

Lördag den 6 oktober
Höstutflykt till Hässleholms fotofestival
Kl 09.00 från Bibliotekets parkering.

November
1 nov

visar bilder och pratar om sportfotografering

* till
Inlämning

13 okt
Trekantkonkurrence i Fjälkinge

Kollektions- och Färgtävlingen.
*

Mer information senare

18 okt

Redovisning

Fotografen
Jenny E. Olsson

vars Instagrambilder har rönt uppmärksamhet. I kväll
visar hon en del av dessa och berättar om processen
från att bilden tas med mobilkamera till att den
publiceras på Instagram och sprids över hela världen.
Vi har bjudit inÖsterlens FK
Inlämning

23 okt

Göran Lenz

D ”Två bilder.”

15 nov

D ”Två bilder.”

Kerstin Svensson

Bildspel - funderingar kring idé och resultat. Vad ville
jag visa? Hur blev det?
*
Inlämning av

16 nov

D ”Två bilder”

Trekampen i Vellinge
Vernissage/tävling
kl.19.00

Närkampen i Sjöbo
Mer information senare.

29nov

Olle S. Lundgren

Visar "sandiga" bilder från Skagen
Redovisning av

*

D ”Två bilder.”

December
13 dec
Foto Erling

Julavslutning

program och innehåll senare.

Utflykt Vid Söderåsen

Tävlingsregler
Trekampen
Inlämning: 6 september på fotoklubben och (ingen eftersläpning de skickas dagen efter)
Tävlingstillfälle 16 november i 3 klasser. 2 st utan motto, 1
st digitalklassen, med motto "Möte".
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 "Möte" 1-3 bilder, Bilderna skall
ha storleken 1080 px kortaste 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 de bilder man lämnar in på
papper. 1920 px längsta sida, filformat jpg

Deltagaravgift: 35 kr per klass
"Två Bilder"
Påsiktsbilder valfri storlek utom när symbolen D visas. då
är det i digital form och skickas till arnehson42@gmail.com
eller medtages på USB minne.

Kollektions- och Färgtävlingen
Inlämning:1 november
Klasser: 2 st utan motto
Kollektion, Sv/v/monokroma och/eller Färg 3-5 bilder i kollektionen, max 3 kollektioner ,
Färg påsikt 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 1 september
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

