Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B
om ej annat anges

Vårens Program 2019
Januari

Tag med
och visa egna bilder
*
Redovisning av Kollektions- och Färgtävlingen
*
Tag med tänkta Rifobilder för diskussion

10 jan

Inlämning

D

”Två Bilder”

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

24 jan

De här små krumelurerna är väldigt söta och väldigt kärvänliga så länge de fick göra vad de själv ville.

Damernas Afton
*
Överraskningarnas afton
*
Redovisning D

”Två Bilder”

7 mars

Staffan Håkansson
visar bilder

*
Redovisning ”Två Bilder”

Årsmöte
med förhandlingar och val
*

21 mars

Christer Rasmusson

Calle Bergendorff

visar bilder från ”glömda” miljöer med programmet
Tillträde förbjudet
*
Inlämning till Vårtävlingen

visar bilder

21 feb

Mars

Från ovanligt tydligt till fullständigt obegripligt.

Februari
7 feb

foto Arne Hansson

OBS! Börjar kl 18.00
*
Kvälls- nattfotografering
*

Inlämning

Lennarts fotograferande

en graderad utveckling från dess början till nutid,
bilder och bildspel.
*
Inlämning till
Digitalbildstävlingen
*
Inämning "Två Bilder”
Kurser och evenemangen
i samverkan med
Medborgarskolan

*

D ”Två Bilder”

April
4 April

Ingemar D. Kristiansen

en välkänd tidningsfotograf med naturanknytning.
*
Inlämning till Trekampen
*
Redovisning

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

D

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

18 april

Michael Nivesjö

en mångsidig fotograf med bl.a. temat
"En bild om dagen"
*
Inlämning "Två Bilder”

Maj

2 maj

Fotograf

Jan-Olof Dahlström

visar bilder från
naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet.
*
Redovisning ”Två Bilder”

foto Arne Hansson

Härligt ljus och en fin dag och ett underbart motiv denna
majdag. Den lilla sjön vid Söderåsens Nationalpark
Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag
*
Utflyktsmål bestämmer vi under våren.

30 maj

foto Arne Hansson
Saker dryftas vid Trekantstävlingen i Kristianstad av Lennart o Ragnar.

16 maj

Utefotografering OBS! Kl. 18.00
*

Elsebet Borg

Visar bilder från Lofoten

24-26
maj

13 juni

Juni
Avslutning
och grillkväll.

14 juni

Riksfoto i Simrishamn

En begivenhet att besöka, åtminstonde någodag,
program kommer under våren.

Utflykt förslagsvis till något ställe med ö i slutet,
Tjärö, Hönö eller Ivö
dit seglar vi med Elsebet vid rodret.

Tävlingsregler
Vårtävlingen
Inlämning: den 21mars
Klasser: 2 st utan motto
Sv/v påsikt 1-3 bilder, max 29 x 39 cm inkl. montering
Max 2 mm tjock kartong.
Färg påsikt samma som Sv/v
Klasser 1 st med motto
Digitala bilder med temat "Stadslandskap" 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.
Trekampen
Inlämning: 4 april på fotoklubben
Tävlingstillfälle September i 3 klasser. 2 st utan motto, 1 st
digitalklassen, med motto "Stadslandskap".
Påsiktsbilder
Sv/v / monokrom enstaka fritt utan motto: 1-3 bilder.
Minsta sida 18 cm och största 40 cm inklusive montering.
Max 2 mm tjock kartong.
Färg enstaka fritt utan motto: Samma som sv/v
Digitala bilder med temat "Stadslandskap".1-3 bilder,
Bilderna skall ha storleken 1080 px kortaste sida, filformat jpg
samt valfri färgrymd.

Märkning: Titel och signatur (absolut inte namn och
klubb)
påsiktsbilder på baksidan.
Digitala med bildtitel(kort)/ signatur(3 tecken)

OBS!!!

Samtliga ska lämna in en digital fil tillsammans med varje bild, alltså de bilder man lämnar in på
papper. 1920 px längsta sida, filformat jpg
Deltagaravgift: 35 kr per klass

"Två Bilder"
Påsiktsbilder valfri storlek utom när symbolen D visas. då
är det i digital form och skickas till arnehson 42@gmail.com
eller medtages på USB minne.
Digitalbildstävlingen
Inlämning: den 21 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. 		

