
Program för hösten 2018

15/8 Klubbtävling: påsikts bild, färg, fritt tema.
Krister kommer att visa hur han jobbar i Nik Collection, Silver Efex Pro 2 när han 
konverterar sina bilder till svart/vitt.

29/8 Klubbtävling: digitalt, svart/vitt, tema- en eller flera människor.
Vi kommer att titta på dokumentären "Himlens Mörkrum" bilder av Jean Hermanson
http://nilspetterlofstedt.se/jeanhermanson/
Genomgång av bilder inför närkampen.

12/9 Klubbtävling: påsikt, svart/vitt, tema- Ett träd  OBS bilderna ska vara i storleken 4x4
cm utskrivit på ett A4 papper, inga ramar tillåtna.

26/9 Klubbtävling: digitalt, färg, fritt tema OBS bilderna ska vara kvadratiska.
Mona visar bilder från en av sina många vandringar i naturen, denna gång från 
Hallandsåsen.

10/10 Klubbtävling: påsikt, färg, tema- järnvägs relaterat.
Denna kväll är det också "Vänd upp" så ni ska ha med två bilder av temat och efter vi kört 
vänd upp så
väljer ni ut den bild som ni vill deltaga i klubbtävlingen med.
I vänd upp, blandas bilderna och vi får två bilder var som sedan varje person ska ge sin
kritik på. På detta sätt tränar vi oss i att prata om bilder och ge konstruktiv kritik.

OBS Ta med bilder för RSF Klubbtävling, den 31 okt. är deadline för att vara med.

Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer. 
Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid
tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte 
delta igen.
Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara 
max 1500 kB.
Bildfilernas filnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg. Exempel: 
Storstads_FK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg
Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i icke-kommersiellt 
syfte visa bilderna i samband med utställningen (t.ex. i svensk fotopress), vid 
resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för publicering på 
hemsidan, visning på fotomässa samt RSF:s årsbok.

18/10 OBS torsdag kl.19.00. Vi åker till Ystad för vår traditionella fototävling 
klubbkampen. Vi samlas på Museumet och åker kl.18.15
De har bjudit in fotografen Jenny E. Olsson http://www.jennyeolsson.com/fotografmalm   
vars Instagrambilder har rönt uppmärksamhet.
Denna 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.

24/10 Klubbtävling: påsikt, svart/vitt, tema- kollektion
Denna kväll får vi besök av Mats Ceder, konstnär och fotograf. Gå till hans hemsida för att 
närmare se vad han arbetar med.
http://koboltart.com/index.html

7/11 Klubbtävling: digitalt, monokroma bilder, ej svart/vitt eller sepia. Endast en färgton.

http://nilspetterlofstedt.se/jeanhermanson/
http://koboltart.com/index.html
http://www.jennyeolsson.com/fotografmalm


21/11 Klubbtävling: påsikt, svart/vitt, tema- naturbild med vatten.
Denna kväll är det också "Vänd upp" så ni ska ha med två bilder av temat och efter vi kört 
vänd upp så
väljer ni ut den bild som ni vill deltaga i klubbtävlingen med.
I vänd upp, blandas bilderna och vi får två bilder var som sedan varje person ska ge sin
kritik på. På detta sätt tränar vi oss i att prata om bilder och ge konstruktiv kritik.

5/12 Klubbtävling: påsikt, färg, tema- triptyk.

19/12 Julavslutning kl.19.00 på Nordic Sea Winery med vår tävling "Sämsta bild".
Det kommer att serveras varmrätt: Pluma (delikatessdel av gris) glacerad med apelsin, 
nejlika & kanel, syrad rödkål, pommes Anna, rostad selleripuré och smörad skysås. Dessert
blir crème brûlée och ett glas vin till priset av 230 kronor per person.
Vi hoppas verkligen att alla har möjlighet att komma till denna lite speciella julavslutning. 
Ta gärna med din käresta så blir det en riktigt stor och trevlig julfest.
OBS du måste svara via epost till Peter före den 12/12 hur många ni kommer samt uppgift 
om ev allergier eller speciella önskemål om maten så köket vet.
Du behöver alltså inte svara att du inte kommer.
Sämsta bild-tävlingen ska vara utskrivna bilder. De ska vara dåliga i tagnings ögonblicket, 
alltså de får inte vara redigerade varken i kameran eller i något bildbehandlingsprogram.
Så ta med er sämsta bild och deltag i den svåraste fototävlingen för året att vinna.

 


