Dala Digitalsalongen 2015 och
Bildspelstävlingen 2015
fototävlingar arrangerade av Gagnefs Fotoklubb
www.gagnefsfotoklubb.se
Till
medlemmar i fotoklubbar och bildgrupper samt elever i gymnasieskolans
estet- och mediaprogram eller andra program där fotografering ingår i
kursplanen
Varmt välkomna att delta i
Dala Digitalsalongen 2015!
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 2015: Jakob Dahlström http://www.jakobdahlstrom.com

Juryns uppgifter:
 utse, rangordna och kommentera de 20 bästa bilderna
 välja ut ca 25% av de inlämnade bilderna att visas vid den högtidliga redovisningen

Redovisningen äger rum

söndagen den 15 november 2015 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:
Aktivitetshuset
Ängsholsvägen 1
785 30 Gagnef
info@gagnefsfotoklubb.se
www.gagnefsfotoklubb.se

Inlämning:
Gagnefs FK tillhanda senast den 1 oktober, 2015
Redovisning:
Söndagen den 15 november, 2015
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. Bilderna får inte tidigare ha blivit uttagna för
visning/placerats i Dala Digitalsalongen 
 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/ DVD. USB-minne går också bra – skicka med adresserat returkuvert!
Gagnefs Fotoklubb, Aktivitetshuset, Ängsholsvägen 1, 785 30 Gagnef
 Avgift: 50:-/deltagare. Betalas in klubbvis till Gagnefs FK:s

bankgiro BG 777-2452

Deltagande i Dala Digitalsalongen innebär att fotografen godkänner att
bilderna kan publiceras på Gagnefs fotoklubbs hemsida samt i
tidningsreportage angående tävlingen
Frågor rörande Dala Digitalsalongen kan ställas till

Jan Forsmark

070 778 73 91

jan.forsmark@gmail.com

070 540 62 96

rnfoto@ragnarnyberg.se

eller
Ragnar Nyberg

Bildspelstävlingen 2015
Regler:
Tema: valfritt
Bilspelets längd: max 240 sekunder
Ett bildspel/deltagare
Allt bildmaterial ska vara fotografens/deltagarens eget
Filformat: gängse videoformat som avi, mpeg, mov, wmv ...., även Photodex exe-format.
Om osäkerhet råder, kontakta Peter Reichel.
Filnamn: fornamn_efternamn_fotoklubb/skola _bildspelstitel
(exempel: ake_strom_gfk_mittbildspel)

Tävlingsbidragen skickas till
max4min@trycksakstorget.se
Använd tjänster som SPREND http://sprend.com/
eller Dropbox https://www.dropbox.com/
Bidragen kan förstås också skickas på CD/DVD till
Gagnefs Fotoklubb, Aktivitetshuset, Ängsholsv 1, 785 30 Gagnef
Jury 2015: Jakob Dahlström http://www.jakobdahlstrom.com

Diplom och fint prisbord till de fem främst placerade bildspelen.
I övrigt gäller reglerna för Dala Digitalsalongens tävling.
Avgift: 50:-/deltagare, betalas klubbvis till Gagnefs FK:s bankgiro BG 777-2452
Frågor kring bildspelstävlingen kan ställas till:
Peter Reichel

peter.r.reichel@gmail.com

tel 0247-14255 (dagtid)

