Dala Digitalsalongen 2011
en fototävling arrangerad av Gagnefs Fotoklubb
www.gagnefsfotoklubb.se

Till
•
•

medlemmar i fotoklubbar och bildgrupper
elever i gymnasieskolans estet- och mediaprogram
eller andra program där fotografering ingår i kursplanen

Varmt välkomna att delta i Dala Digitalsalongen 2011!
Salongen har en lång historia och hette tidigare Dala Diasalongen men som en följd av
den digitala teknikens genomslag ändrades 2005 namn och inriktning till Dala Digitalsalongen.
Den är den viktigaste tävlingen i sitt slag i länet och lockar varje år många av landskapets
fotoentusiaster.
Alla bildstilar och motivområden är välkomna, även experimentell fotografi.
****
Jury 2011 är
Tina Messing, fotograf och författare. Beskrivningen på hennes hemsida lyder:
”Tina Messing skriver, fotograferar och kör buss. Hon bor i Visby men pendlar stup i kvarten till Stockholm.”
På
www.tinamessing.se finns all tänkbar information om årets jurykvinna.
Hennes juryuppgifter:
•
utse och rangordna de 20 bästa bilderna
•
välja ut ca 25% av de inlämnade bilderna att visas vid den högtidliga redovisningen
****
Redovisningen 2011 äger rum

söndagen den 13 november kl 13 i Lindberghallen, Djurås.
Dala Digitalsalongen har av tradition ett fint prisbord.
På nästa sida redovisas de regler om gäller för tävlingen.
Hälsningar
Gagnefs Fotoklubb
—Adress:
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Ängsholsvägen 1
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Dala Digitalsalongen 2011
en fototävling arrangerad av Gagnefs Fotoklubb
www.gagnefsfotoklubb.se
Inlämning:
Gagnefs FK tillhanda senast den 1 oktober, 2011
Redovisning:
Söndagen den 13 november, 2011
kl 13.00 i Lindberghallen, Djurås, Gagnef
Regler:
•
Tävlingen vänder sig till medlemmar i fotoklubbar och bildgrupper samt till
elever på gymnasieskolans estet-/medialinjer (el motsv) i Dalarna
•
Allt material skall vara fotografens eget
•
Max antal bilder/deltagare: 4 st
•
Förutom digitala originalbilder kan skannade analoga bilder delta
•
Bilderna kan vara såväl monokroma som i färg
•
Bildstorlek: Längsta sidan skall vara 1024 bildpunkter
•
Bildformat: jpg (med måttlig komprimering)
•
Filnamnet skall ha följande utseende:
fornamn_efternamn_fotoklubb/skola_bildnummer_evbildtitel.jpg
ex ’anna_borjesson_xxxfk_01_blaklocka.jpg’
•
Bilderna skickas antingen via e-post till
Gagnefs Fotoklubb, e-post: info@gagnefsfotoklubb.se
eller på CD eller DVD till
Gagnefs Fotoklubb, Aktivitetshuset, Ängsholsvägen 1, 785 30 Gagnef
•
Avgift: 50:-/deltagare. Betalas in klubbvis till Gagnefs FK:s pg 80 65 72 - 4
•
Deltagande i Dala Digitalsalongen innebär att fotografen godkänner att
bilderna kan publiceras på Gagnefs fotoklubbs hemsida samt i
tidningsreportage angående tävlingen
Frågor kring tävlingen kan ställas till
Jan Forsmark jan.forsmark@gmail.com tel 0241-514 41
eller till
Ragnar Nyberg rnfoto@ragnarnyberg.se tel 0241-612 82

