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Omslaget till BioFoto Stockholms fotobok
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Ordförande Lotta har ordet
Nu är det dags att skicka in bilder till BioFoto´s fototävling 2020
Fotomässan i Stockholm flyttad till 26-28 mars 2021
BioFoto Stockholm har gjort en fotobok
Landsträff med årsmöte 2020 - inställd
Naturfotofestivalen 2020 i Vårgårda – BioFoto ställer ut

------------------------------------------------------------------------------Lotta har ordet
I dessa Coronatider som stänger ner världen allt mer,
gäller det ha sunt förnuft och omtanke. När det gäller våra utflykter och träffar så är
det samma sak där. Att vara ute i naturen är mindre smittosamt än i lokaler. Och
känner man minsta oro eller förkylningssymptom är det bästa att hålla sig för sig
själv.
Hur länge detta kommer pågå är det ingen som vet, men vi får hoppas att allt snart
återgår till normalt läge.
Så var rädd om er.
Lotta Lund/Ordf. BioFoto Sverige

Nu är det dags att skicka in bidrag
till årets fototävling.
Tema denna gång är: Vatten
En bild per deltagare.
Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn.
Tävlingen är öppen för alla BioFotos 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 1200x1800 för liggande och 800x1200 för stående.
Färgrymd sRGB
Bidragen skall vara inskickade senast den 30 oktober 2020
Döp filen med ditt namn.

Tävligen avgörs senast 1 Januari 2021 och kommer att publiceras på vår hemsida.

Vi utser 3 st vinnare vid varje tävling.
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.
Vinnande bidragen planerar vi att visa på hedersplats på Fotomässan i Stockholm!
I Juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till varje tävling kommer det
att knytas ytterligare 2 jurydeltagare.
Arne Berneklint

-------------------------------------------------------------------------------Fotomässan i Stockholm 2020 blev ju inställd p.g.a corona –
Flyttad till 26-28 mars 2021
Biofoto kommer att delta på Fotomässan i Stockholm 2021. Alla som skickade in
bilder till årets fotomässa som ställdes in pga corona, kommer att få sina bilder med
på Fotomässan 2021. Alla bilder ligger lagrade och kommer att vara klara att sätta
upp i mars nästa år.

Kyösti Ylinen och Arne Berneklint

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

Nu är BioFoto
Stockholms Fotobok
ute.
Över 50 fotografer i Stockholm
tar oss med på en resa runt vår
värld. Vi har samlat en rad
bilder för det som är
gemensamt för dessa
fotografer, en kärlek till naturen
och fotograferandet.
Boken består av över 100 sidor
med fantastiska bilder.

Läs mer på Facebook: BioFoto Stockholm
Om du är intresserad av att köpa en bok, kontakta Arne Berneklint

---------------------------------------------------------------------------------Landsträff med Årsmöte 2020 på Ramsvikslandet är inställd

Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld

Årsmöte/Landsträffen inställt!
P.g.a. av rådande Corona-omständigheter så har styrelsen för BioFoto Sverige valt
att ställa in Landsträffen/Årsmötet 15-17 maj på Ramsvikslandet. Sittande styrelse
kommer att fungera som interimsstyrelse fram tills att årsmötet kan hållas.
Istället satsar vi till hösten att endera köra ett digital möte eller ett fysiskt möte
beroende hur situationen ser ut då.
Information om detta kommer att gå ut via mail till er medlemmar.

Höstens utställning i Vårgårda
Ingenting är ju säkert i dessa Corona-tider, men Vårgårda Fotoklubb planerar i
alla fall inför 2020 års Naturfotofestival. Festivalen kan dock behöva ställas in,
beroende på smittsituationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
BioFoto Sverige planerar att som vanligt delta på festivalen, både med monter
och en utställning av medlemmarnas bilder.
Förra året var det ett stort intresse inom BioFoto för vår utställning i Vårgårda.
Vi hade bilder i vår monter samt på utställningsskärmar.
Naturfotofestivalen i Vårgårda är planerad att äga rum under helgen 30-31
oktober 2020.
För att få utställningen enhetlig kommer vi att som förra året producera alla
bilder centralt. Alla bilder för utställningsskärmarna kommer att utgå från
format 329 x 483 mm (A3+) och vara monterade på 5 mm kapaskiva. I montern
kommer vi att ha 420x594 (A2).
Vi kommer att ha plats för 16 s.t A3+ samt ca 24 st. A2.
Vi behöver ett antal bilder från så många som möjligt för att kunna göra
ett bra urval till utställningen. Skicka gärna flera bilder men högst 5 bilder
per fotograf, så har vi några att välja på.
De fotografer som fått bilder antagna att hängas på Naturfestivalen i Vårgårda
kommer att meddelas för att eventuellt skicka in en mer högupplöst fil. Filen kan
vara i tiff eller jpeg.
Kostnaden för bilden står varje fotograf för och blir ca 375 kr inkl. moms för
A3+ och ca 450 kr inkl. moms för A2.
Bilden skickas efter mässorna till er mot en portokostnad.
Bilderna skickas till arne.berneklint@biofoto.se . Märk mailet med
”Vårgårda+Ditt namn”. Första gången går det bra att skicka en fil för
skärmen alltså en relativt lågupplöst bild. Vi har tillgång till dropbox så du
kommer att kunna skicka en större fil senare.
Bidragen skickas in senast 10 september 2020, helst tidigare så får vi lite mer tid
att göra ett bra urval.
Välkommen att skicka in dina bilder!
Mässgeneralerna Arne Berneklint och Kyösti Ylinen

BioFoto Sverige

