Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B
om ej annat anges

Vårens Program 2016
14 jan

Januari

Tag med
och visa egna bilder.
*
Redovisning av Kollektions-, Digital- och Färgtävlingen
*
Inlämning ”Två Bilder”
OBS!
Uppladdning av bilder till Rifo sista dagen 31 jan
men
anmälan om deltagande vill Arne ha en vecka tidigare.

Vårens fotouppdrag
skall vi redovisa digitalt den 7 april,
och består av 6-10 bilder med ett tema.
Detta tema bestämmer vi gemensamt på första mötet
den 14 januari
Höstutflykten till
Bäckhalladalen.
Uno och Erling
har "fotat"
något intressant.

28 jan

Island en ö
där naturens otämjda krafter format och styrt med
oändliga vidder och mäktiga vattenfall.
Kerstin Svensson
har försökt fånga allt detta på bild.
*
Redovisning ”Två Bilder”

Februari

foto Marianne Pedersen

Mars
10 mars

Lars-Håkan Hansson
tar med sin kamera (vi tar också med våra)
och
har en uppdatering med oss om kamerans finesser.
Det finns mycket som den kan och som vi inte utnyttjar.
Detta kommer ni att upptäcka.
Inlämning ”Två Bilder”

11 feb

Årsmöte
med förhandlingar och val
*
Christer Rasmusson
visar bilder från
en magisk flodkryssning genom Europas vackraste vindistrikt på Dourofloden
*
Inlämning

25 feb

D

”Två Bilder”

Bosse Lasson
visar
actionbilder från sportens värld
*
Inlämning till
Digitalbildstävlingen
*
Redovisning ”Två Bilder”

Bengt Svensson
Telefon 0411-195 96

24 mars

Tommy Wahlberg
visar bilder från
Jokkmokks marknad
*
Inlämning till Vårtävlingen

*

Redovisning ”Två Bilder”
Två vilsna
ystadsfotografer söker
förtvivlat
efter nya
motiv. Dessa
nästan trillar
över dem.

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

foto Arne Hansson

Arne Hansson
Telefon 0411-550921

Maj

April
7 April

5 maj

Jan Pontho
ystadsfotograf
visar bilder från sin verksamhet.
*
Redovisning av
Vårens uppdrag

Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag
*
Vi tar tåg från Ystad och besöker Malmö Live och
fotograferar den spännande arkitekturen, fortsätter till
andra delar av Malmö. Med oss har vi Anette Hansson
som ger oss information och fototips.

*

Inämning

D ”Två Bilder”

9 maj

21 april

Richard Nilsson
berättar och visar bilder under rubriken
"Mitt liv som pressfotograf"
hur det är att stå bakom kameran i den yrkesrollen

Vi besöker
Fotografiska Föreningen i Malmö
visar lite bilder,
deltager i deras måndagsmöte i deras nyinvigda lokal.

19 maj

*
Redovisning ”Två Bilder”

En programkväll med
Österlens FK
*
Inlämning ”Två Bilder”

Juni
2 juni

foto Erling Pedersen

Utefotografering
kl. 18.00
återsamling ca kl. 20.00
*
Redovisning ”Två Bilder”

foto Marianne Pedersen

16 juni

Avslutning
och grillkväll.
Mer information senare

Bilder från höstutflykten vid Vårhallarna utanför
Simrishamn.

Tävlingsregler
Vårtävlingen
Inlämning: den 24 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 "Arbeta/arbetare " 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 25 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. 		

