
                Välkommen till Bilddiskussionsgruppen vårterminen 2019 
 
Vårens tema berör fyra aspekter av fotografering och bedömning av bild. Varje träff inleds 
med en introduktion av kvällens ämne. Vi talar kring detta ämne utifrån egna och andras 
bilder. Inför varje träff skickar du in två *nytagna bilder. Månadens värd kommer att skicka 
ut separat vad som gäller på träffen. 
På varje träff talar vi dessutom om den aktuella månadens bild på FFIM hemsida. 
 

21 februari  Kl: 18: 30                   Öppna och slutna bilder                             Kvällens värd Ulf 

 

 Skicka in två bilder från ditt fotoalbum ” *Behövs inte vara nytagna ” som är din tolkning av: 

Öppen respektive Sluten bild. Döp bildfilen till: Öppen_ namn eller Sluten_ och ditt namn. 
Skickas till marie@barge.se senast den 19 februari. 

 Max 2000 pixlar på längsta sidan. Obs! Inga ZIP-filer alla bilderna skall vara JPEG. 
 

 FFIM Månadens bild - Temat för denna månad är Familj. Titta på de inskickade 
månadsbilderna på FFIM hemsida. Välj ut 2 av dina favoriter (inte din egen!) 

             Fundera varför du valt dessa två bilder, vi kommer att diskutera våra valda bilder.  

 

21 mars  Kl: 18: 30                        Innehåll och form                                    Kvällens värd Robert  

 
 Skicka in två nytagna bilder som är din tolkning av:  Innehåll respektive Form. 

  Döp bildfilerna till:  Innehåll_ namn eller Form_ och ditt namn.  
 Skickas till marie@barge.se senast den 19 mars. 

  Max 2000 pixlar på längsta sidan. Obs! Inga ZIP-filer alla bilderna skall vara JPEG. 
 

 Titta på FFIM Månadens bild av Järnväg. Läs texten från den 21 februari.  

 

25 april  Kl: 18: 30                          Kvalitet och värde         Kvällens värd Sven 

 
 Skicka in två nytagna bilder som är din tolkning av: Kvalitet respektive värde.  

 Döp bildfilerna till: Kvalitet_ namn eller Värde_ och ditt namn.    

  Skickas till marie@barge.se senast den 23 april. 

 Max 2000 pixlar på längsta sidan. Obs! Inga ZIP-filer alla bilderna skall vara JPEG. 
 

 Titta på FFIM Månadens bild av Landskap. Läs texten från den 21 februari.  

 

23 maj   Kl: 18: 30         Att skapa en bild eller att ta en bild                    Kvällens värd Christer 

 
 Skicka in två nytagna bilder som är din tolkning av:  skapa en bild respektive Ta en bild.  

 Döp bildfilerna till: Skapa en bild_ namn eller Ta en bild_ och ditt namn.    

 Skickas till marie@barge.se senast den 21 maj. 
       Max 2000 pixlar på längsta sidan. Obs! Inga ZIP-filer alla bilderna skall vara JPEG. 

 

 Titta på FFIM Månadens bild av Shopping. Läs texten från den 21 februari. 
         
              Välkomna 
              Mvh 
              Ulf, Robert, Sven, Christer och Marie.  
 


