Jubileumsutställningen är öppen

Bildkollage: Arne Berneklint

Nyhetsbrev Nr 3, 2021
Innehåll
------------------------------------------------------------------------------•
•
•
•

Ordföranden har ordet
Jubileumsutställningen BioFoto 10 år har öppnat!
Inbjudan till fototävling 2021
Landsträff på Ramsvikslandet - hösten 2021

---------------------------------------------------------------------------------Ordföranden har ordet
Hej BioFoting!
10 år firar vi i år som förening, men allt startades i Norge. 1979 var det ett gäng biologistuderande
som gillade att fotografera (därav namnet BioFoto). De startade upp en förening som växte sig allt
större. Här blev Sverige en av de norska avdelningarna men även vi växte och 2011 bestämdes att
starta en egen förening.
Idag är vi nästan 500 medlemmar och 10 avdelningar med många aktiviteter av olika slag. Både
BioFoto Norge som Finland har vi goda kontakter med och samarbetar gärna över gränserna, som tex
BioFoto Damer som gjorde gemensamt några utställningar som blev stor succé.

Som ordförande känner jag mig stolt över vår förening och alla medlemmar, det är ni som är
stommen i föreningen. Och att träffas och umgås är viktigt för oss, upptäcka nya platser men även
nya kamrater. Här är ni också duktiga att hjälpa till för de som är mer oerfarna eller behöver hjälp av
något slag.

Från den 1/7 kan man se vår jubileumsutställning med 126 fotografer och vilka bilder! Missa inte
detta och sprid gärna länken vidare till vänner och bekanta. Vilka duktiga fotografer ni är! I år ska vi
fira ordentligt fast coronan sätter käppar i hjulet och även om landsträffen blev inställd i våras
kommer träffen i Ramsvikslandet bli av i höst ( med viss reservation) och vi ser fram mot nästa 10 år
med olika aktiviteter.
Så stort varmt grattis till oss alla i BioFoto Sverige!
Mvh Lotta Lund

---------------------------------------------------------------------------------Jubileumsutställningen – BioFoto 10 år har öppnat!
Nu är BioFoto Sveriges jubileumsutställning öppen! 126 fotografer från hela landet
har skickat in sina bästa naturbilder och därmed möjliggjort denna fina utställning!
Välkommen in i den digitala utställningshallen och ta del av alla de fantastiska
naturbilderna och upplev den otroliga naturfotografiska bredden inom BioFoto!
Du når utställningen via nedanstående länk eller hemsidan www.biofoto.se
https://artspaces.kunstmatrix.com/node/4829797
OBS! Utställningen är öppen hela året ut!
Dela gärna länken till vänner och bekanta!
Navigering i Digital utställning
För att utställningen skall flyta på ett bra sätt är det bra att navigera på rätt sätt.
Om du vill kan du börja med att välja START GUIDED TOUR. Då är det bara att luta sig tillbaka och
titta. Längst upp till höger kan du pausa touren.
Gå in i menyn och starta visningen igen med Start tour.
Om du vill se hela väggen tryck på ned pilen så zoomas bilden ut och med upp pilen zoomas den in.
Gå in i menyn och Start tour igen så är du tillbaka i visningen.
När du trycker på en bild så kan du fortsätta manuellt med knapparna längst ner till höger. Då
förflyttas du till nästa bild. OBS! Använd inte vänster och höger pil på tangentbordet. Det funkar inte
så bra.
Uppe till höger kan du trycka på infoknapp för att se mer information om bilden.
Längst ner till höger Request kan du skicka ett mail om du har frågor om köp av print av bilden.
Du kan gå tillbaka till en speciell bild genom att välja List of works i menyn. Och tryck på symbolen
efter bilden så flyttas du till den bilden.
Ha en bra stund!

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

BioFoto´s fototävling 2021
Påminnelse – glöm inte att skicka in bidrag till årets fototävling.
I år är tävlingen en del av vårt 10-årsjubileum
Denna gång är det fritt tema!
En bild per deltagare.
Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn.
Tävlingen är öppen för alla
medlemmar i BioFoto.
Skicka in ditt bidrag på mail till fototavling@biofoto.se
Bilderna skall vara i Jpeg-format och i färgrymd sRGB. Döp filen med ditt namn.
Storlek 1200 pixlar på höjden (bredd
beroende på bildens proportioner)
Normala 2:3-bilder blir då 1200x1800
för liggande och 800x1200 för
stående.
Bidragen skall vara inskickade
senast den 30 oktober 2021
Tävligen avgörs senast 1 januari
2022 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
I Juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till varje tävling kommer det att knytas
ytterligare 2 jurydeltagare.

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

Landsträff på Ramsvikslandet i Bohuslän 24-26 sept. 202

Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld

Tack till er som redan har skickat in intresseanmälan – ni är så många att vi nu
kan säga att träffen blir av! Förutsatt givetvis att coronarestriktioner inte
lägger hinder i vägen.
Välkommen till en höstträff på fina Ramsvikslandet strax norr om Smögen. Vi bor
med vandrarhemsstandard på Ramsviksgården., som har 11 rum med 36 bäddar,
samt en stor matsal och ett stort kök, båda med utsikt över havet. Köket är fullt
utrustat med flera kylar, frys, ugnar och spisar. Allt för ett fungerande självhushåll.
I källaren finns en relaxavdelning, bastu och fina duschutrymmen. Runt huset och i
sluttningen ner mot havet finns flera fina uteplatser med utsikt över Ramsviksfjorden
och Hunnebostrand. Beroende på antal deltagare blir kostnaden för boendet ca 400
– 600 kr/person för två övernattningar.
Detaljerad inbjudan med program och bokningsinformation mm. kommer inom
kort!

---------------------------------------------------------------------------------Vill du bli publicerad i NATURFOTOGRAFEN?
Har du bilder eller bildreportage som du tror kan platsa och
vara av intresse för NATURFOTOGRAFENS läsare?
Speciellt bilder/bildreportage från Sverige är intressanta för
redaktionen.
Skicka i så fall ditt material till arne.berneklint@biofoto.se
eller direkt till den norska redaktionen. Kontaktuppgifter finns
i tidningen.

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

