Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B
om ej annat anges

Vårens Program 2018
Januari
11 jan

Tag med
och visa egna bilder
*
Redovisning av Kollektions- och Färgtävlingen
*
Inlämning ”Två Bilder”

OBS!
Uppladdning av bilder till Rifo sista dagen 31 jan
och
anmälan om deltagande vill Arne ha en vecka tidigare.

25 jan
Roy Andersen

Bilder från Amazonas djungler
*
Redovisning ”Två Bilder”

8 feb

Februari

foto Arne Hansson

Marianne testar sitt nya teleoptik, med ett passande
stativ. Bild från höstutflykten i Smygehuk.

Årsmöte
med förhandlingar och val
*

8 mars

Christer Rasmusson
visar bilder från
Orkneyöarna
*

Inlämning

22 feb

D

Mars
nominerad till
svenska fotobokspriset 2017
Visar bilder från sina
olika projekt

”Två Bilder”

Björn Lindqvist

har varit på resa i Sydafrika
*

Sven-Åke Andersson
visar bildspelet
Skånsk natur
*
Inlämning till
Digitalbildstävlingen
*
Redovisning ”Två Bilder”

Kurser och evenemangen
i samverkan med
Medborgarskolan

Gerry Johansson

Inlämning ”Två Bilder"

22 mars

Lars-Håkan Hansson

visar bilder från
västra Kanada med bl.a Vancouver
*
Inlämning till Vårtävlingen

*

Redovisning ”Två Bilder”

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

Bengt Svensson
Tel.0411-19596
Arne Hansson
0411-550921

April
5 April

Olle S. Lundgren
visar
Bilder från Sicilien

Inämning

19 april

D ”Två Bilder”

foto Arne Hansson

Vindkraftpark vid Skanör. Bild från höstutflykten

Karl Ravn

"40 år på Familie journalen"
en dansk fotograf som visar bilder och berättar
om sina upplevelser som fotograf på tidningen.
*
Redovisning ”Två Bilder”

Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag
*
Utflyktsmål bestämmer vi under våren.

?

17 maj

Maj
3 maj

10 maj

Vi återkommer senare med programpunkt.
Redovisning ”Två Bilder”

Anette Åberg

bl.a. matfotograf
visar bilder bilder från sin verksamhet.

20 maj

Bussutflykt till Kullaberg

Heldagsutflykt med Ystad, Sjöbo och Österlens fotoklubbar.

*
Inlämning ”Två Bilder”

i regi av Elsebet Borg
med lunch och fika
lokal fotoguide som visar oss bästa fotomotiven.
Bindande anmälan max 30 platser.
Mer info kommer (via mail) i januari med utflyktsprogram,
sista anmälningsdatum och kostnad.

Juni
31 maj

foto Arne Hansson

14 juni

En del av deltagarna på höstutflykten.

Utefotografering
i
Ystads Djurpark
Avslutning
och grillkväll.
Mer information senare

Tävlingsregler
Vårtävlingen
Inlämning: den 22 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 "GLÄDJE" 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 22 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. 		

