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BioFoto-rabatt till Fotodagar i Stockholm och Göteborg!
Fototävlingen 2018, sista chansen att skicka in bilder!
Naturfotofestivalen i Vårgårda
PhotoExpo i Umeå

---------------------------------------------------------------------------------BioFoto-rabatt till Fotodagar i Stockholm och Göteborg!
Vår samarbetspartner Zoom Fotoresor
arrangerar Fotodagar i Stockholm den 17
november och i Göteborg den 1 dec. Vid
båda tillfällena bjuds det på ett
synnerligen intressant program med
föredrag/bildvisningar.
Läs mer om arrangemangen och köp biljetter via nedanstående länkar:
Stockholm: http://www.zoomfotoresor.se/fotodag-stockholm/
Göteborg: http://www.zoomfotoresor.se/fotodag-goteborg/

Ordinarie pris för en heldag med föreläsningar är 470 kr.
Som BioFoto-medlem betalar du endast 370 kr!
För att få BioFoto-priset skall du välja Swish-betalning.
Betala 370 kr. OBS! Märk Swishbetalningen med: Fotodagens Ort och Ditt
Namn samt BioFoto.
(T.ex Stockholm, Sven Svensson, BioFoto)

---------------------------------------------------------------------------------Fototävling 2018
30 oktober är deadline för att skicka in bidrag till BioFotos fototävling 2018!
Ta chansen att vinna något av de fina priserna (samt evig ära och
berömmelse!)
Tema denna gång är: Två av samma sort
(Som vanligt kommer temat att tolkas generöst)
En bild per deltagare. Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn.
Tävlingen är öppen för alla BioFoto:s medlemmar. Skicka in ditt bidrag på mail
till fototavling@biofoto.se
Bilderna skall vara i Jpeg-format. Storlek 1200 px på höjden (bredd beroende på
bildens proportioner) Normala 2:3-bilder blir då 1200×1800 för liggande och
800×1200 för stående. Färgrymd sRGB.
Bidragen skall vara inskickade senast den 30 oktober 2018. Döp filen med ditt
namn.
Resultatet presenteras senast 1 Januari 2019 och kommer att publiceras på vår
hemsida. Vi utser 3 st. vinnare vid varje tävling. Årets vinnare kommer att
publiceras på BioFotos hemsida och även på Scandinavian Photos hemsida.
Eventuellt kommer de tre vinnande bidragen kommer att hängas i butiken.
1:a pris Presentkort på 1000 kr på Scandinavian Photo
2:a pris Presentkort på 500 kr på Scandinavian Photo
3:e pris Presentkort på 250 kr på Scandinavian Photo
1:a och 2:a pris är sponsrade av Scandinavian Photo och 3:e priset är sponsrat
av BioFoto Sverige
I juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till tävlingen kommer det att
knytas ytterligare 2 jurydeltagare.

----------------------------------------------------------------------------------

Glöm inte besöka:
Naturfotofestivalen i Vårgårda
BioFoto deltar som vanligt på Naturfotofestivalen
i Vårgårda, som i är äger rum den 2 – 3 november.
Vi har dels en monter i utställningshallen, dels en
bildutställning på 3 st. skärmar. Där visas en
mängd fina naturbilder, inskickade av BioFotomedlemmar.
Gör gärna ett besök, Vårgårda fotoklubb har satt ihop ett intressant
festivalprogram. Mer info finns här: https://festival.vgfk.se/festivalprogram/
OBS! Vi behöver lite hjälp med avlösning i montern. Kontakta Curt Leidig om
du har möjlighet att hjälpa till någon timme under lördagen.

---------------------------------------------------------------------------------Glöm inte besöka:
PhotoExpo i Umeå
BioFoto Norr är på plats på PhotoExpo i Umeå med
monter och bildutställning.
Gör ett besök på Nolia i Umeå den 27 oktober om du
har vägarna förbi!
PhotoExpo arrangeras av CyberPhoto, mässan kommer att bjuda på massor av
roliga möten, föreläsningar, inspiration och bra erbjudanden för dig som är
intresserad av foto och film, outdoor och mobiltelefoni så missa inte tillfället
att titta in. Mer info finns här: https://www.cyberphoto.se/expo

---------------------------------------------------------------------------------BioFoto Sverige

