STOR FOTO – OG TEGNEKONKURRANSE I VESTBY
5. JUNI – 15. AUGUST
Naturvernforbundet i Vestby vil utfordre barn og ungdom i kommunen til å utforske naturen i sitt
nærområde. Med støtte fra Vestby kommune utlyses det en tegne- og fotokonkurranse, der 1. premie blir tur til London for to personer. Les mer om konkurransen her: www.fnf-vestby.no/foto.html
OPPSTART
Vi starter konkurransen med en temakveld med den anerkjente naturfotografen ARNE NÆVRA i Son
kulturkirke TIRSDAG DEN 5. JUNI KL 18.30. Her er både barn, ungdom, foreldre og andre voksne velkommen.
HVEM KAN DELTA?
Deltagerkategorier:
I: Opp til 10 år
II: 11-14 år
III: 15-17 år
IV: Åpen klasse (Her kan alle delta)
Du kan levere inn et eller to bilder.
Bidraget ditt blir en del av utstillingen Naturbilder – Vestby – 2018.
HVA SKAL MOTIVET VÆRE
Bildet skal være av noe du liker i naturen. Det kan være et dyr, en fugl, trær, blomster, noe i vann,
bekk eller havet eller noe annet i naturen du er begeistret for.
Du kan bruke fotoapparat, mobiltelefon, tegne eller male.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG INNLEVERING
Digitale bilder skal være i JPG-format i minimum 1 MB og sendes på mail til foto@fnf-vestby.no
Tegnede eller malte bilder skal være i inntil A4 format. De kan skannes og sendes inn på epost i PDF format eller som post sendes til: FNF Vestby, Strømbråtenveien 33, 1555 Son.

INNLEVERINGSFRIST
Frist for innsendelse av bilder er 15. august 2018.
INFORMASJON OM BILDET
Du skal også skrive mellom 50 til 100 ord om valg av motiv samt når, hvor og hvordan du laget bildet.
Foto: oppgi hvilken type kamera du har brukt og hvilken linse du har benyttet. Bildet skal være så naturtro som mulig og om du har benyttet deg av filter skal dette oppgis. Bruker du kameraet på mobiltelefonen så skriver du hva slags mobil du har benyttet. Dersom du bruker Photoshop eller annet bilderedigeringsprogram skal dette også oppgis.
Oppgi navn, alder, adresse og mobilnummer i mailen.
Tegning eller maleri: skrive navnet ditt på baksiden av bildet. Oppgi adresse og mobilnummer samt
alder og mailadresse. Sender du bildet på mail Bildet skal være fra naturen i Vestby kommune og
være laget i 2018.
HVA SKJER MED BILDENE
Alle bidrag blir utstilt og under Folkehelseuka 1.- 9. september 2018. Utstillingen vil være i sentrale
lokaler i Vestby og i Kulturkirken Saga i Son.
RETUR AV BIDRAG
Bidragene blir ikke returnert, men kan hentes av bidragsyter i Kulturkirken Saga ved avslutning av utstillingen som er 15 oktober.
PREMIER
I. premie blir tur til London for to personer og inngang til utstillingen Wildlife Photographer of the
Year på Natural History Museum, London. I tillegg vil det være flotte bokpremier fra naturen.
JURY
Alle bilder blir vurdert av en egen jury.
Kreativitet og god formidling av naturopplevelse vektlegges.
ARRANGØR
Naturvernforbundet Vestby, Kulturkirken Saga og Norway Events. Arrangementet er støttet økonomisk av Vestby Kommune, Kulturavdelingen. Disse danner også konkurransens jury.

Konkurransen er inspirert fra den årlige konkurransen og utstillingen «Wildlife Photographer
of the Year», Natural History Museum, London.

