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KM2 Tema Skugga

 
Hej

Välkomna till vårt nya nyhetsbrev. Vi hoppas att ni uppskattar det och vill
fortsätta att få det. Om ni inte önskar att få information från oss så går det
att avanmäla sig i länken nedan.

För att kunna hålla distans och minska smittspridning har vi �yttat våra
månadsmöten till Kulturhuset. Var och en tar med eget �ka. Tänk på att
visa hänsyn och kom bara på våra träffar om ni är helt friska.

Månadsmöte

Första mötet för hösten hölls den 7 oktober i Kulturhuset.
Resultaten från KM 2 – digitalt – redovisades. Bedömningen har gjorts av
Ålands Fotogra�ska museum med hjälp av två pressfotografer. Vill du se
museet, så �nns det på youtube
Ove visade många kreativa och med glimten i ögat förslag på hur man kan
manipulera bilder.

RSF:s klubbtävling

Vi planerar även i år att delta i RSF:s klubbtävling. 

Tävlingsregler

https://www.youtube.com/watch?v=eVvGnAinfOk
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/rsf-klubbtavling/


• 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.

• Bild�lerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar
hög, och storleken max 2 MB.

• Bild�lernas �lnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg.
Exempel: StadensFK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg
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

Bilderna lämnas in i mappen eller mailas till:
kontakt.atvidabergfotoklubb@gmail.com senast 25 oktober. Har du
problem med bildstorlek så hjälper vi dig.

RSF:s årsbok

Även i år så sponsrar vi RSF:s årsbok, kostnad för klubbens medlemmar är
endast 50 kronor. Beställ den med ett mail till
kontakt.atvidabergfotoklubb@gmail.com  eller på månadsmötet i
november senast 6 november..

/Styrelsen

 

 
 

 

På gång
 

https://www.dropbox.com/request/poaLbLYt7HQDWg1dIIEo
http://mailto%20:%20kontakt.atvidabergfotoklubb@gmail.com/
http://mailto%20:%20kontakt.atvidabergfotoklubb@gmail.com/


Månadsmöte november

Månadens bild
Tema Udda teknik/Kreativt
fotogra�

Bedömning minimara 

Medtag �ka
 -4 november kl 19
-I Kulturhuset

Månadsmöte december

Månadens bild
Kollektion med tre bilder

Bildvisning av 2019 års KM-
vinnare och årets fotograf

Medtag �ka
-2 december kl 19
-I Kulturhuset

 
 
Teman månadens bild

September Rörelse i Åtvidaberg

November Udda teknik/kreativt
fotogra�

December Kollektion 3 bilder

Teman KM

KM3 Kurva/Kurvor

 
 

 Copyright © 2020 Åtvidabergs Fotoklubb, 
Du får detta nyhetsbrev som medlem i Åtvidabergs Fotoklubb eller att du
anmält intresse.



Hantera prenumeration:

Uppdatera informationen

Säga upp

 

Visa

Visa online

 

Besök oss:

Webben

Facebook

 

http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/
http://gantrack.com/t/pm/4217475959848/
https://www.facebook.com/AtvidabergsFotoklubb
https://www.atvidabergsfotoklubb.com/
https://www.atvidabergsfotoklubb.com/
https://www.facebook.com/AtvidabergsFotoklubb

