Ystads Fotoklubb

Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Lokal

Kristianstadsvägen 4B
om ej annat anges

Vårens Program 2015
15 jan

Januari

26 feb

Ta med och visa egna bilder.
*
Redovisning av Kollektions-, Digital- och
Färgtävlingen
*

Flickornas afton
Klubbens kvinnliga medlemmar visar
bilder, filmer och bildprogram
*
Inlämning till
Digitalbildstävlingen
*
Redovisning ”Två Bilder”

Inlämning ”Två Bilder”

29 jan
Bildbehandling
med
Mark Finney
och ett bildprogram från
Island och Grönland
*
Redovisning ”Två Bilder”

foto Arne

Hansson

Trekantstävlingen. Glada miner på alla,
vinnare som förlorare vid kaffebordet, efter
tävlingsresultatet redovisats

12 mars

foto Arne

Hansson

Trekantstävlingen. Vi och våra gäster från Danmark och
Fjälkinge på visning och information på Cineteket.

12 feb

Februari

Årsmöte
med förhandlingar och val
*
Christer Rasmusson
visar bilder från
ön Jersey i engelska kanalen
*
Inlämning

D

”Två Bilder”

Bengt Svensson
Telefon 0411-195 96

Symbolen
"Två Bilder"
betyder inlämning
av bilder i digital
form att tas med
på USB eller mailas till :

Mars

Lennart Broberg
visar ett bildprogram
"Det blev som det blev, varför blev det
som det blev"
*
Inlämning ”Två Bilder”

26 mars
Jacob Westlund
berättar och visar bilder om sin
Naturfotoutbildning från fotoskolan på Åland
och ett intressant projektarbete
i Zambia med lejon och geparder.
*
Inlämning till Vårtävlingen

arnehson@telia.com

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

*

Redovisning ”Två Bilder”

Arne Hansson
Telefon 0411-550921

9 April

April

23 april

Fjärils- och fågelfotograf
Ulf Kaunitz
visar
fjärilsbilder
*Inämning

D ”Två Bilder”

Maj
7 maj

foto Arne

Sten Ahrén
visar
bilder från Tanzania
*
Redovisning ”Två Bilder”

Hansson

14 maj

Christer Pålsson
visar bilder
Från Svarte till Warszawa
*
Inlämning ”Två Bilder”

Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag

Vart vi åker, bestämmer vi sedan.

21 maj

Utefotografering
kl. 18.00
återsamlingen ca kl 20.00
Redovisning ”Två Bilder”

foto Arne

Juni

Hansson
4 juni

Avslutning
och grillkväll.
Mer information senare

foto Arne

Hansson

Höstutflykt till Eriksdal
Det var både tvåbenta och fyrbenta deltagare som njöt
av den fina dagen och den vackra naturen.

Tävlingsregler
Vårtävlingen
Inlämning: den 26 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 " motljus" 1-3 bilder. storlek
största sida 1920 px och 300 dpi
Inlämning till E-mail: arnehson@telia.com
Märkning: Titel och signatur. Sv/v och färg på baksidan och
Digitala med bildtitel och signatur
Övrigt: Avgift 30 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.
Digitalbildstävlingen
Inlämning: den 26 februari
1-3 bilder storlek största sida 1920 px och 300 dpi
Märkning: Bildtitel och signatur
Poängberäkning klubbtävlingar: 1:a plats 10 p och 10:e
Plats 1 p.
Endast en bild eller kollektion per deltagare räknas, med den
poäng som bildens placering har. 		

