Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B

om ej annat anges

Program hösten 2019
Välkomna åter till ännu en termin i Ystads Fotoklubb.
Vårt program bjuder på omväxlande inslag.
Dessa och vad vi själva kommer med bestämmer hur intressant det blir. Fotografera, tag
med och visa oss andra.
På första mötet diskuterar vi förslag till kurser
och egna förslag är välkomna.

Augusti
22 aug

Samling kl 18.00

Utefotografering efter ett tema.
*
Lars Carlsson demonstrerar flygning
med sin drönare. (Vi återkommer med info om plats)
*
Tag med tre bilder från utefotograferingen i maj med
temat Ful/fult.
*
Inlämning ”Två bilder.”

5 sep
Vi får besök av medlemmar från Eslövs FK
som bestämmer programmet.
*
Redovisning av ”Två bilder.”

19 sep
Bildvisning av fotografen Lars Grönwall
som pratar om sitt fotograferande
och visar både digitala bilder på duk och påsiktsbilder
från sina utställningar.
*
Inlämning D "TvåBilder"

20 sep
Trekampen i Ystad

Vernissage/tävling
Norreportskolans matsal
kl.19.00

Oktober

September
Söndagen den 1 september

3 okt

Inlämning till Trekantstävlingen
två digitalbilder
se regler på baksidan

Christer Rasmusson
visar
bildspelet Irland Runt

Redovisning av

D

”Två bilder.”

Foto Arne
Utflykten den 16 juni var ställd till Tjärö utanför Karlshamn. Bilden visar inloppet till hamnen där,
Kurser och evenemang
i samverkan med
Medborgarskolan

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

Bengt Svensson
Tel.0411-19596
Arne Hansson
0723 41 41 95

Oktober
6 okt

November
31 okt

Höstutflykt

Kl 09.00 från Bibliotekets parkering.

12 okt
Trekantkonkurrence i Köpenhamn
Mer information senare

17 okt

?

Kollektions- och Färgtävlingen.
*
Redovisning ”Två bilder.”

Grabbarnas kväll

Program av klubbens manliga medlemmar.
*
Hur man lagrar sin bilder på bästa sätt, back up, hårdiskar, molnet m.m. Jonas Nordin från Ystads It Support
är mannen att reda ut problemen för oss.
*
Inlämning ”TvåBilder.”

Närkampen
i Simrishamn

Tidpunkt är ännu inte faställd
Mer information senare.

Sten Rosenlund

Filmare,tvproducent,konstnär och porträttfotograf, med
världen som arbetsfält, nu pensionär men bara till
namnet. Visar bilder och berättar om upplevelser i sin
karriär.
*
Inlämning
till

14 nov
Lennart Bengtsson

tilldelad Tomelillas miljö- och naturvårdspris 2016 och
känd från sina bilder i Ystads Allehanda bl.a. visar bilder på allt från småkryp till blommor och vackra naturupplevelser.
*
Inlämning av

28 nov

D

”Två bilder”

Naturfotograf

Eva Kronvall

visar närgångna bilder av fåglar och annat som fångat
hennes intresse.
*
Redovisning av D ”Två bilder.”

December

Foto Arne
Bild från utställningshallen vid Rifo i Simrishamn.
Fotografer skiljer ut sig från mängden – eller?!

13 dec

Julavslutning

Program och innehåll senare.

Tävlingsregler
Kollektions- och Färgtävlingen
Inlämning: 31 oktober
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
sida max 29 cm. Liksidig bild: Största sida max 29 cm. Allt
inkl. montering. Max 2 mm tjock kartong.
Märkning: Påsiktsbilderna skall vara märkta på baksidan
med titel och signatur och kollektionerna i den ordning bilderna skall presenteras.
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
Max två bilder. Bilderna skall ha storleken 1920 px längsta
sida, filformat jpg samt valfri färgrymd.
Märkning Titel, signatur
Deltagaravgift: Ingen
"Två Bilder"
Påsiktsbilder valfri storlek utom när symbolen D visas.
då är det i digital form och skickas till larshakan.hansson@
me.com eller medtages på USB minne.
Deltagaravgift: Ingen

