VÄLKOMMEN TILL STORFOTO
FREDAGEN
DEN 25 NOVEMBER 2022
Huskvarna Fotoklubb hälsar dig hjärtligt välkommen till årets Storfototräff och fototävling 2022!
Träffen kommer att äga rum fredagen den 25 november kl 19.00 i Huskvarna Fotoklubbs lokal på
Erik Dahlbergsgatan 8 B i Huskvarna.
I år omfattar tävlingen svartvita digitala bilder. Även analoga fotografier som överförts till digitala projektionsbilder får delta.
Tävlingsregler
• Tävlingen gäller enstaka bilder i digitalt format.
• Varje deltagare får lämna högst tre bilder som skickas in som jpg-filer. Bildernas längsta sida ska vara max 1920
pixlar.
• Bilderna ska märkas 1.jpg, 2.jpg och 3.jpg. Tävlingsledaren döper sedan om bilderna inför den senare hanteringen.
• Ange ”Storfoto 2022” som rubrik i ditt meddelande. Meddelandet ska även innehålla uppgift om namn, medlemsnummer och klubbtillhörighet.
Avgiften är 100 kronor per deltagare som du betalar in till din klubb. Avgifterna betalas sedan in klubbvis till Huskvarna fotoklubb. Klubbavgiften är 300 kronor. Huskvarna Fotoklubb skickar faktura när deltagarlistan är klar.

Tema SVART VITT
Förklaring/information på temat hur vi tänker:
Bilderna ska vara svart-vita, rent svart–vita och i bilden ska det finnas en svart-vit symbolik.
Till exempel kyla mot värme, ung mot gammal, liten mot stor, elände mot lyx, höghus mot småhus, listan är lång....
Här kommer din fantasi och kreativitet in, tänk utanför boxen och skapa fritt.....
Så nu gäller det för dig att ställa om kameran från färgläge till svart-vitt eller konvertera bilden till svart-vitt i din
dator.
Här kommer ett extra tips till dig
Har du ett filter i gult, orange, grönt eller rött som passar till ditt objektiv, så kan du direkt i kameran (om den är
inställd på svart-vitt läge) få en bild med mer kontrast/gråskala.
Anmälan
Varje deltagare skickar in sina bilder via e-post senast den 25 september 2022 till
tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se.
Eventuella frågor till
Tävlingsledare Nils Holmén, tfn: 070-313 70 80, e-post: nils@nilsholmen.com.
Tävlingsledare Mika Vuorenmäki , e-post: mika@vuorenmaki.se.
Ordförande Kerstin Ericsson, tfn: 070-217 42 52, e-post: kerstin.b.a.ericsson@hotmail.com.

Några bilder från Storfoto 2021 i Skillingaryd med deltagare från Bankeryds Fotoklubb, Skillingaryds Fotoklubb, Värnamo Fotoklubb,
Huskvarna Fotoklubb och Nexans Fotoklubb. Foto: Skillingaryds Fotoklubb.

