Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B
om ej annat anges

Vårens Program 2017
Januari
12 jan

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.

26 jan

Vårens fotouppdrag
består av ett antal bilder med ett tema.
Detta tema, redovisningsdatum och antalet bilder bestämmer vi gemensamt på första mötet den 12 januari

23 feb

Helen Hjalmarsson

vars Instagrambilder har rönt stor 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.
*
Inlämning till
Digitalbildstävlingen
*
Redovisning ”Två Bilder”

Øvind Sviland

fotograf och fotolärare
pratar om fotoprojekt och äldre framkallningsmetoder.
Visar bilder från egna projekt.
*
Redovisning ”Två Bilder”

9 feb

Februari

foto Arne Hansson

Årsmöte
med förhandlingar och val
*

Ragnar forcerar den ena backen efter den andra sökande efter motiv i naturen.

Mars

Christer Rasmusson
visar bilder från
Norra Spanien
*

Inlämning

D

9 mars

Ulf Lagerholm

Brevbäraren som blev landskapsfotograf när han blev
pensionär.
Visar bilder och pratar om sin fotografering.
*
Inlämning ”Två Bilder”

”Två Bilder”

23 mars

Kerstin Persson
Visar ett bildprogram med motiv från
lantbruk på Österlen

foto Arne Hansson

*
Inlämning till Vårtävlingen

Utsikt från Dag Hammarskölds park
Kurser och evenemangen
i samverkan med
Medborgarskolan

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

*

Redovisning ”Två Bilder”
Bengt Svensson
Tel.0411-19596
Arne Hansson
0411-550921

April
6 April

18 maj

visar
Fotokonst som berättar
Det är fantastiska bilder som visas. Förbered er genom
att gå in på http://vertsberg.se
*
Redovisning ”Två Bilder”

Anders Grönlund

(hovslagaren från Äsperöd)
visar bilder från
Naturen
*
Inämning

20 april

Jan Vertsberg

D ”Två Bilder”

25 maj

Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag
*
Utflyktsmål bestämmer vi under våren.

Sjöbo Fotoklubb

gästar oss och visar bilder och pratar foto.
*
Redovisning ”Två Bilder”

foto Arne Hansson
foto Arne Hansson

Motiv från Kivik i Äppeltältet, där regnade det inte. Vi
besökte Kivik vid höstutflykten och det regnade hela
Carl Fredrik Olssons butik och ateljé i Borrby. Dotter och dagen.
barnbarn samt deras katt skall med all säkerhet bo över
under helgen. Kollar hur skyltningen ser ut.

Juni

Maj
4 maj

1 juni

Mats Bentmar

Naturfotograf som hittar motiven i närområdet runt Svedala. Fåglar, rävar, hjortar, vårblommor m.m. Fotograferar efter insikten att det blir bättre om djuren kommer till
mig än jag till dem.
Visar bilder och berättar om sin fotografering

15 juni

*
Inlämning ”Två Bilder”

Utefotografering
kl. 18.00
återsamling ca kl. 20.00

Avslutning
och grillkväll.
Mer information senare

Tävlingsregler
Vårtävlingen
Inlämning: den 23 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 "Kontrast(er) " 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 23 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. 		

