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Månadens bild Januari färg

Tema Årets bild 2020

Hej

Välkomna till vårt 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. 

Glöm inte att skicka in bilder till tävlingarna. Det �nns fortfarande
möjlighet att skicka in bilder till tävlingen i mars. 

Glöm inte att fotografera vårblommor till KM2 som är en digital inlämning.

 
Östsvenskan

ÖFD: s årsmöte och redovisningen av Östsvenskan sker i år digitalt 27/3
mer information nedan.

Medlemstävling – tema: ”Lördag i Åtvid”

Lördag 17 april kl. 11, samling i Malmtrappan.

Fotoklubben inbjuder till vårens första medlemsträff – en uteaktivitet i
Åtvidaberg.

Vi träffas för genomgång av förutsättningarna. Sen ger du dig ut i
samhället med kameran i högsta hugg. Tävlingen går ut på att fånga dina
intryck av Åtvidaberg under ett par timmar på lördagen. Du får ta hur
många bilder du vill, blanda fritt, färg och/eller svartvitt, men de måste

f t f d d tä li tid I l h älj d d



vara fotograferade under tävlingstiden. I lugn och ro väljer du sedan
hemma ut de tre bilder som du tycker fångar ”din bild” av Lördag i Åtvid.
Dina foton skickas in digitalt via länk/information i kommande nyhetsbrev

Vinster till bästa bild och bästa samling. Dessutom lottas priser ut bland de
som deltar under lördagen.

Bedömning månadsbild februari

Temat Gammalt och nytt var tydligen svårt, inte så många bidrag har
kommit in.
Ge varje bild ett betyg 1-5 samt en frivillig motivering.
Du får ge samma betyg till �era bilder. 5 är högsta betyg.
Dina egna bilder ger du betyg 0.
Titta på bilderna i full storlek på vår hemsida, innan du fyller i din
bedömning.
När ni har tittat på bilderna röstar ni i formuläret senast den 21 mars.

Månadens bild mars

Tema Valfriit motiv
Max storlek på bilden 2 MB och längsta sidan 2000 pixlar. 
Inlämning senast 21/3 på  �linlämning  eller på mail.

Utställningar

Vi har en del möjligheter till egna utställningar på biblioteket och på Linds 
café. Skicka en intresseanmälan till info@atvidabergsfotoklubb.com om du
har bilder att ställa ut.

/Styrelsen

Månadens bild januari svartvitt

 

På gång

https://www.atvidabergsfotoklubb.com/manadsbild.html
https://forms.gle/2yCFuY6k7KehCZm76
https://www.dropbox.com/request/8WDAgWKb7E3XXGK7nYtD
mailto:%20info@atvidabergsfotoklubb.com


Månadsmöten inställda
under våren.

Årsmötet �yttas till
september

Utomhusträffar under våren

Medlemstävling – tema: ”Lördag i
Åtvid”

Lördag 17 april kl. 11, samling i
Malmtrappan.

Fotoklubben inbjuder till vårens
första medlemsträff – en
uteaktivitet i Åtvidaberg.

Vi träffas för genomgång av
förutsättningarna. Sen ger du dig
ut i samhället med kameran i
högsta hugg. Tävlingen går ut på
att fånga dina intryck av
Åtvidaberg under ett par timmar
på lördagen. Du får ta hur många
bilder du vill, blanda fritt, färg
och/eller svartvitt, men de måste
vara fotograferade under
tävlingstiden. I lugn och ro väljer
du sedan hemma ut de tre bilder
som du tycker fångar ”din bild” av
Lördag i Åtvid. Dina foton skickas
in digitalt via länk/information i
kommande nyhetsbrev

Vinster till bästa bild och bästa
samling. Dessutom lottas priser ut
bland de som deltar under
lördagen.

 

 



Teman månadens bild

Januari Årets bild 2020

Februari Gammalt och Nytt

Mars fritt bildval

April Stenar

Maj fritt bildval

September fritt bildval

November Gatufoto

December Kollektion

KM

Mars KM 1, ersätts av digital
månadsbild

Juni Digitalt KM 2, Vårblommor

Oktober KM 3, Det ensamma
trädet

 

Digirace:

Oktober Småkryp

 

Information från Östsvenska fotodistriktet

Östsvenskan och Årsstämman

Hej alla!

Här kommer länken till Zoom och Östsvenkan den 27 mars,.

Vi ser fram emot en trevlig digital stämma!

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83274664434?
pwd=UTRKNVdIQTJDR0ZsbzlJVXBPZ3pSQT09

Meeting ID: 832 7466 4434

Passcode: 860861

Vänliga hälsningar

Marianne Lindblom

Ordförande Östsvenska Fotodistriktet

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83274664434%3Fpwd%3DUTRKNVdIQTJDR0ZsbzlJVXBPZ3pSQT09&data=04%7C01%7C%7Ca5d469e10beb4c4aa76608d8e88e6395%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637515046153562231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dkpk0GO6XgUU4cB2QQL648kLGRJiZtVzUnnmraxbrcw%3D&reserved=0


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

Hantera prenumeration:

Uppdatera informationen

Säga upp
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Visa online

 

Besök oss:

Webben

Facebook

Mail
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