
Program för hösten 2019

Vi är på Österlens museum som vanligt kl.19.00 om inget annat anges.
Nytt för i år i klubbtävlingen är att i gruppen påsikt kan man tävla valfritt med svart/vitt
eller färg. Precis som vi gör i den digitala gruppen sedan länge.
Påsiktsbilder ska alltid vara i max A4 format.

14/8 Klubbtävling påsikt/fritt tema
Denna kväll kommer vi också att förbereda oss för nästa klubbtävling med tema 
"kollektion"
Hur gör man för att få alla bilderna på en bild tillsammans.

28/8 Klubbtävling digital bild kollektion 3-5 bilder/fritt tema

11/9  Klubbtävling påsikt/tema bedagat
Denna kväll är det även "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.

25/9  Minimara 3 tema att fotografera, ta 2 bilder/tema, bara en bild redovisas
Vi går ut och fotograferar i en timme med återsamling på museet, för uppladdning på 
dator.

9/10 Redovisning av minimaran med digitala bilder, räknas även som klubbtävling denna 
gång

23/10  Klubbkampen Ystad fotoklubb kommer på besök för att möta oss i vår traditionella 
klubbkamp
Bo Olsson känd konstnär från Österlen besöker oss. Han kommer att visa lite av sina alster
och berätta hur han jobbar med sina bilder. Dessutom blir han enväldig jury i 
klubbkampen.

Klicka här för mer information om Bo Olsson

6/11 Klubbtävling påsikt/fritt tema
Vi förbereder oss för Riksfototräffen 2020 i Avesta, som arrangeras av Folkare fotoklubb.
Ta med 4 bilder/ person, i digital bildklass som ni funderar på att tävla med. Så diskuterar 
vi våra bilder för att få fram så bra resultat som möjligt.

13/11 Närkampen kl.19.00
Tid för redovisning av Närkampen där Österlens, Ystads och Sjöbo Fotoklubb möts i en 
fototävling varje år med digitala bilder.
I år står Österlens Fotoklubb för värdskapet och har haft en extern jury som har bedömt 
bilderna som lämnats in.

20/11 Klubbtävling påsikt-kvadratisk bild/tema vägar och/eller stigar
Denna kväll är det även "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.
Vi förbereder oss för Riksfototräffen 2020 i Avesta, som arrangeras av Folkare fotoklubb.
Ta med 4 bilder/ person, i påsikt som ni funderar på att tävla med. Så diskuterar vi våra 
bilder för att få fram så bra resultat som möjligt.

4/12 Klubbtävling digital bild/ tema spegling
Vi förbereder oss för Riksfototräffen 2020 i Avesta, som arrangeras av Folkare fotoklubb.
Ta med bilder som ni ska tävla i klassen kollektion, både påsikt och digitalt. 3-5 bilder i 
varje kollektion. Så diskuterar vi våra bilder för att få fram så bra resultat som möjligt.

http://gallerinordica.se/bo-olsson/


18/12 Julavslutning med vår traditionella tävling "Årets sämsta bild"
Plats med var vi kommer att ha avslutningen återkommer vi med senare.

 


