Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Ystads Fotoklubb

Lokal

Kristianstadsvägen 4B
om ej annat anges

Vårens Program 2020

Vart tog "drönaren" vägen? Har den gått i backen eller...

9 jan

Februari

Januari

Tag med bilder,
tänkta för Rifo och få respons.
*
Vi diskuterar arbetsformer i fotoklubben
*
Tag med egna bilder och visa
*
Inlämning ”Två Bilder”

23 jan

Med min kamera
till Indien
Elsebet Borg

6 feb

Årsmöte
med förhandlingar och val
*

Christer Rasmusson
visar bilder från
från en intressant resa ?
*

Inlämning

20 feb

Kurser och evenemangen
i samverkan med
Medborgarskolan

”Två Bilder”

Damernas Afton

*
Inlämning till
Digitalbildstävlingen
*

visar bilder från en resa dit.
*
Redovisning ”Två Bilder”
OBS!
Uppladdning av bilder till Rifo sista dagen 31 jan

D

Redovisning

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

D

”Två Bilder”
Bengt Svensson
Tel.0411-19596
Arne Hansson
0723414195

Mars
5mars

Tomelillafotografen

Lennart Bengtsson
visar bilder

*
Inlämning ”Två Bilder"

19 mars
Hur man lagrar sin bilder på bästa sätt,
back up, hårdiskar, molnet m.m.
Jonas Nordin från Ystads It Support
är mannen att reda ut problemen för oss.
*
Inlämning till Vårtävlingen

Gäster från Eslövs FK på besök och vi bjuder på smörgåstårta dagen till ära

14 maj

*

Redovisning ”Två Bilder”

21 maj

April
2 April

16 april

Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag
*
Utflyktsmål bestämmer vi under våren.

Göran Gustafson

visar
naturbilder från Fyledalen
*
Inämning

28 maj

OBS!
Vi träffas kl.18.00
Utefotografering efter ett Tema
*
Redovisning ”Två Bilder”

D ”Två Bilder”

Olle S. Lundgren
visar
Resebilder
Nordkap, Maderia

11 juni

*

Redovisning

D

”Två Bilder”

Maj
30 april

Vellinge FK

besöker oss, visar bilder
och berättar om sin verksamhet
*
Inlämning ”Två Bilder”

Juni
Avslutning
och grillkväll.
Mer information senare

15 el.16 juni
"Utflykt till något ställe där vi inte
har varit tidigare och vi sätter vår
tillit till Elsebet att hitta något intressant".

Ingen klubbkväll
Tävlingsregler
Vårtävlingen

Inlämning: den 19 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 "Spår" 1-3 bilder. storlek största
sida 1920 px.
Inlämning till tävlingsledaren E-mail: ........
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 arnehson42@gmail.com
eller medtages på USB.
Digitalbildstävlingen
Inlämning: den 22 februari
1-3 bilder storlek största sida 1920 px.
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. 		

