
Varmt välkommen att delta i 

Dala Digitalsalongen/Bildspelstävlingen 2017
------------------------
Tävlingen startade 1992 och med den tidens teknik fick den namnet Dala Diasalongen.
År 2005 hade den digitala bilden slagit igenom och tävlingen ändrade namn till
Dala Digitalsalongen. 
Idén är densamma och reglerna kring tävlingen är i stort oförändrade. Det är bara tekniken 
som förändrats. 
De senaste åren har tävlingen berikats med en bildspelstävling. 
Till båda tävlingarna är alla tänkbara bildstilar och motivområden välkomna, även 
experimentell fotografi.
------------------------------

Jury 2017 är redan ordnad och är ingen mindre än duktiga och positiva 
Camilla Grönbladh, lärare och inspiratör på Moderskeppet.

Camillas uppgift blir att

 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
lördagen den 4 november 2017 kl 13 i Lindberghallen, Djurås.

(Redovisningen har tidigare vanligen ägt rum en november-söndag, men i år blir det alltså 

ett avbrott i den traditionen.) 

Dala Digitalsalongen/Bildspelstävlingen har alltid ett mycket fint prisbord.

På nästa sida redovisas de regler om gäller för tävlingen.

Hälsningar

Gagnefs Fotoklubb

 



Inlämning:  Gagnefs FK tillhanda senast den 1 oktober, 2017

Redovisning:

Lördagen den 4 november, 2017 kl 13.00 i Lindberghallen, Djurås, Gagnef

Regler:

 Tävlingen vänder sig till medlemmar i fotoklubbar och bildgrupper i Dalarna

 Allt material skall vara fotografens eget. Bilderna får inte tidigare ha blivit uttagna för 

  visning eller 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 2048 pixlar 

 Bildformat: jpg (med måttlig komprimering)

 Filnamnet skall ha följande utseende:

fornamn_efternamn_fotoklubb_bildnummer_evbildtitel.jpg

ex ’anna_borjesson_xxxfk_01_blaklocka.jpg’

 Bilderna skickas antingen via e-post  till info@gagnefsfotoklubb.se

eller 

WeTransfer www.wetransfer.com

 Avgift: 100:-/deltagare. Betalas in klubbvis till Gagnefs FK:s bankgiro BG 777-2452
eller Swish 123 224 3723
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 

info@gagnefsfotoklubb.se

eller direkt till

Jan Forsmark 070 778 73 91 jan.forsmark@gmail.com
eller
Urban Jansson 070 640 88 84 arvslindan@hotmail.com

mailto:info@gagnefsfotoklubb.se
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Bildspelstävlingen 2017
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

Om osäkerhet råder, kontakta Peter Reichel.

Filnamn: fornamn_efternamn_fotoklubb _bildspelstitel 

(exempel: ake_strom_gfk_mittbildspel)

Tävlingsbidragen skickas till 

info@gagnefsfotoklubb.se

Använd 

WeTransfer https://wetransfer.com/

Bidragen kan förstås också skickas på CD/DVD eller USB-minne till 

Gagnefs Fotoklubb, Aktivitetshuset, Ängsholsv 1, 785 30 Gagnef

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

eller Swish 123 224 3723

Frågor kring bildspelstävlingen kan ställas till:

Peter Reichel peter.r.reichel@gmail.com tel 0247-141 07 (dagtid)


