Österlens fotoklubb
Vårens program 2011
19/1.
*Genomgång av reviderade regler/poängsystem i klubbtävlingen.
*Klubbtävling, ej tema, påsikt svartvitt + färg.
*Utdelning av ”bildberättelser” till: 16/2, 16/3, 13/4 samt 11/5 (10-20 bilder).
*Utdelning av ”Mina bästa bilder” / ”Reseberättelser” till: 2/2, 30/3, 27/4 samt
25/5.
*Genomgång inför nästa klubbtävling med tema, digital visning. Senast inskickade
den 30/1 kl. 12.00 till Peter. Bilden ska ha en upplösning på 96 dpi, maxhöjd:
768 pixlar, maxbredd: 1024 pixlar.
*Lektion 1 i ”kalibrering” (Steen & Peter).
2/2.
*Klubbtävling, tema, digital visning. Färg: ”Ett äpple” Svartvitt: ”Nycklar”. Vi
skickar dessa bilder vidare till extern bedömning av någon annan fotoklubb.
*Reseberättelse / Mina bästa bilder.
*Kalibrering, lektion 2 (Steen & Peter).
16/2.
*Klubbtävling, ej tema. Påsikt, färg + svartvitt.
*Genomgång inför nästa klubbtävling, ”kollektion” i svartvitt.
*Bildberättelse.
2/3.
*Årsmöte.
*Klubbtävling ”kollektion” i svartvitt, ej tema på bilderna, påsikt.
*Genomgång inför nästa klubbtävling, tema, påsikt.
16/3.
*Klubbtävling, tema, påsikt. Färg: ”Fötter”. Svartvitt: ”Händer”.
*Genomgång inför nästa klubbtävling. Digital visning. Inskickas till Jonas
senast 27/3, 12.00. Bilden ska ha en upplösning på 96 dpi, maxhöjd: 768 pixlar,
maxbredd: 1024 pixlar.
*Nästa gång: ta med kamera (kortläsare/kabel).
*1-2 medlemmar redovisar sin erfarenhet av att använda kalibreringsutrustningen.
*Bildberättelse.
30/3.
*30 minuters fältskjutning + redovisning av ”bästa bilden”.
*Klubbtävling, digital visning, ej tema (färg + svartvitt). Dessa bilder skickar
vi sedan vidare för extern bedömning till annan fotoklubb.
*Genomgång inför nästa klubbtävling, tema, påsikt.
*Reseberättelse / Mina bästa bilder.
13/4.
*Klubbtävling, tema, påsikt. Färg: ”Dammsugare”. Svartvitt: ”Kaffe”.
*1-2 medlemmar redovisar sin erfarenhet av att använda kalibreringsutrustningen.
*Bildberättelse.
*Nästa gång: ta med kamera (kortläsare/sladd).

27/4.
*Fältskjutning utomhus 30 min. 1 färg + 1 svartvit bild.
*Klubbtävling, ej tema, svartvitt + färg. Digital visning, bilder tagna på
fältskjutningen.
*genomgång inför nästa klubbtävling, ”Udda teknik”.
*Reseberättelse / Mina bästa bilder.
11/5.
*Klubbtävling, ”Udda teknik”, ej tema, påsikt, färg + svartvitt.
*Genomgång inför nästa klubbtävling, digital visning. Skickas till Krister
senast 22/5 12.00. Bilden ska ha en upplösning på 96 dpi, maxhöjd: 768 pixlar,

maxbredd: 1024 pixlar.
*Bildberättelse.
25/5.
*Klubbtävling, digital visning, tema. Svartvitt: ”Stillhet”. Färg: ”Fart”.
*Reseberättelse / Mina bästa bilder.
8/6.
Avslutning.

