Fotosafari for juniorer
Fotosafari for juniorer (max: 15 og minimum 8 deltagere)

•
•
•
•

Er du glad for at fotografere
Kan du lide naturen
Er du mellem 9 og 16 år
Vil du lære om naturfotografering fra erfarne fotografer

Så er det her noget for dig

BFN (biologisk forening for Nordvestjylland) inviterer dig til at lære at tage gode billeder, og få en
masse viden om naturen.
Startdato er den 7. september kl. 7.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller.
Tilmelding: se nedenfor
Undervisere:
Jytte Gellert Krogh underviser i fototeknik og er leder af alle fotosafarier
Gæstelærere , som har stor kendskab til naturen og fotografering
Fotoemner:

•
•
•
•
•

Biodiversitet/kreativitet
Naturpleje
Vand i bevægelse
Makro
Former i naturen

Hvordan
Vi mødes på forskellige lokaliteter, hvor vi vil komme tæt på en natur, som vi ellers ikke ser.
Transporten til stederne skal du selv sørge for.
Hver gang kan du udvælge et billede og få det gratis printet hos Photocare i Thisted.
Billedet kan indgå i konkurrencen ( se den omtalt nedenfor).
Udstyr
Hvis du har et kamera, nyt eller gammelt, eller en mobiltelefon/Ipad, som kan tage billeder, så tag det
med.
Hvis ikke du har nogen af delene, så kan du låne et kamera.
Ved tilmelding skal du oplyse, hvad du tager billeder med, eller om du vil låne et kamera.

Tilmelding
Du tilmelder dig for hele perioden, og du skal tilmelde dig senest en uge før første gang ved at sende
en sms til:
24 93 50 41 eller mail til: jytte.gellert@me.com.
Husk at oplyse, hvilket kamera ect. du har eller om du vil låne et kamera.
Det er efter først til mølle princippet, når der er 15 deltagere, så lukkes der for tilmelding.
Skriv også, om du tager en voksen med.

Bemærk:
Har du brug for at melde afbud en af gangene, så skal det om muligt gøres senest tre dage før safarien
fnder sted.

Hvis der er mere end 50% fravær, så afyses safarien.
Voksne er velkomne til at deltage i fotograferingen

Du er også velkommen til at tage en voksen med på safarien. Også den voksne er velkommen til at
medbringe et kamera. Men det er I unges billeder, som indgår i konkurrencen og undervisningen vil tage
udgangspunkt på jeres niveau.
Konkurrencen
Sæsonen afsluttes med en fotokonkurrence. Du må sende tre billeder fra hvert fotoemne. Gennem
sæsonen må du sende billeder ind til konkurrencen. Disse billeder bliver lagt på
https://www.rigkildelife.dk/foto-kaer-og-vaeld/bfn-fotosafari/, hvor de vil blive bedømt af fre
dommere. Der kåres en vinder inden for hvert fotoemne, og hovedpræmien er et gavekort på 1000 kr til
Photocare. Du får meget mere at vide om det, når vi ses.

Vigtigt
For at dine billeder må udstilles og vises på nettet skal dine forældre skrive under på, at de giver deres
tilladelse.
Jeg har en skrivelse med, som skal underskrives eller det kan downloades fra http://bfn-nyt.dk

Gratis for medlemmer af BFN
Det er gratis at deltage hvis du er medlem af BFN.
Ellers er prisen 200 kr

Et års medlemskab til BFN koster for unge under 21 år kr. 100,00
Giro : kortnr. : +01+6 58 67 24 eller
Bank: kontonr: 1551 0006586724

