Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B
om ej annat anges

Vårens Program 2013
Januari
10 jan
Tag med och visa egna bilder.
*
Redovisning av Kollektions-, Digitaloch Färgtävlingen *
Redovisning ”Två Bilder”

24 jan
Arne Hansson
visar bilder från
Wales och Lake District
*
Inlämning ”Två Bilder”

Glöm inte att ta med bilder för spontana visningar!

Det är trevligt för oss att se och lära sig något
nytt och för dej att få respons för dina bilder.

Februari

Mars

7 feb

7 mars

Årsmöte
med förhandlingar och val
*
Christer Rasmusson
visar bilder från
Barcelona
*
Redovisning ”Två Bilder”

Krister Andersson
från Österlens FK
visar svartvita bilder med
människor och barn i fokus
*
Redovisning ”Två Bilder”

21 feb
Anders Grönlund
Hovslagare-jägare-fiskare och framför allt naturfotograf
visar bilder och pratar foto
*
Inlämning till
Digitalbildstävlingen
*
Inlämning ”Två Bilder”

21 mars
Arne Hansson
och
Ragnar Andrén
"photoshopar" och ger lite olika
tips i digital bildbehandling.
Tag gärna med någon bild på ett
USB minne.
*
Inlämning till Vårtävlingen
Inlämning ”Två Bilder”

Skånefotoutställningen på Konstmuseet. Arbete och invigning.
foto Arne

Bengt Svensson
Telefon 0411-195 96

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

Hansson

Arne Hansson
Telefon 0411-550921

April
4 April
Ragnar Andrén
visar
Na-Turliga Bilder
*
Redovisning ”Två Bilder”

18 april
Museipedagog Lena Persson
på konstmuseet
pratar om
och visar bilder på hur
konstnärer bygger upp sina bilder samt
foto Arne Hansson
lite om komposition och färglära.
Erling Pedersen fotograferar med stort djup på höstutflykten.
*
Inlämning ”Två Bilder”

Maj
2 maj
Redovisning av
"klubbuppdraget"
*
Redovisning ”Två Bilder”

Juni

30 maj

Utefotografering
kl 18.00
vid återsamlingen ca kl 20.00

13 juni
Avslutning
och grillkväll.
Mer information senare

9 maj
Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag
Vart vi åker, bestämmer vi sedan.

16 maj

Uno Stenfeldt
visar bilder
från en mc färd i Sverige
och från
Blomstertåget i Skåne Tranås
*
Inlämning ”Två Bilder”

foto Ragnar Andrén
Arne, Håkan , Bengt, Åke W. och Lars-Håkan hänger bilder på biblioteket lördagen den 24 november.

Tävlingsregler
Vårtävlingen
Inlämning: den 21 mars
Klasser: 2 st utan motto
Sv/v påsikt 1-3 bilder, max 29 x 39 cm inkl. montering
Färg påsikt samma som Sv/v
Klasser 1 st med motto
Digitala bilder med temat "ljus" 1-3 bilder. storlek största
sida 1920 px och 72 dpi
Inlämning till E-mail: arnehson@telia.com

Inlämning"Två Bilder"
Endast som påsiktsbilder Valfri storlek

Märkning: Titel och signatur. Sv/v och färg på baksidan och
Digitala med bildtitel och signatur
Övrigt: Avgift 30 kr per klass

Poängberäkning klubbtävlingar: 1:a plats 10 p och 10:e
Plats 1 p.
Endast en bild el kollektion per deltagare räknas, med den
poäng som bildens placering har. 		

Digitalbildstävlingen
Inlämning: den 21 februari 1-3 bilder storlek största sida
1920 px och 72 dpi
Märkning: bildtitel och signatur

