4. november 2021

Nyt: Videokonkurrence
Som noget nyt afholder Hedensted Fotoklub en
videokonkurrence i forbindelse med Jyske 2022
Prøv noget nyt, prøv at trykke på
den knap på kameraet, der starter
optagelse af video-sekvenser :-)
BEMÆRK:
Videokonkurrencen indgår IKKE i

Stort set alle nyere fotokameraer kan i dag skyde video, men
langt fra alle bruger denne mulighed for at skyde små eller store
videofilm. Det synes vi er synd, så derfor søsætter Hedensted
Fotoklub en videokonkurrence, der afvikles sammen med Jyske
Mesterskaber i fotografering i 2022.

den samlede bedømmelse for
fotokonkurrencen Jyske 2022,
men præmieres særskilt.

Vi udfordrer dig !
Brug alle kameraets funktioner :-)
Måske er du ikke vant til at bruge videomulighederne i dit
kamera, måske er du habil bruger, men uanset så giv det et skud
og indgå i en uformel kappestrid om at lave årets film.
Ja, prøv at fremstille en videofilm ved brug af dit fotokamera.
Og prøv at bruge dine objektiver til noget nyt.
Alt sammen kun for træning, sjov og spas
Emne:
Der er fuldstændig frit emne
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Betingelser:
- Videofilmen har en varighed af op til 2 minutter
- Kun et styks video pr. autor
- Leveres i MP4, MPEG4 eller MOV format
- Bruger i musik med copyright, skal dette oplyses i filmens
sluttekst, evt. med henvisning til rettighedshaver.
- I må klippe, redigere, colorgrade og lignende alt det i vil.
- Filmene må ikke bestå af indhold, som åbenbart kan
forlanges unddraget oﬀentligheden
- Hedensted Fotoklub forbeholder sig ret til:
- at fremvise filmen i forbindelse med Jyske 2022
- oﬀentliggørelse - efter foregående information til autor i forbindelse med evt. pressedækning af arrangementet
Fotokameraet kan ofte også
optage video. Vi udfordrer jer
til at afprøve kameraets
videomuligheder :-)

I bedømmelsen af jeres videofilm indgår:
- Videoproduktionen som helhed (billedoptagelse, klipning, lys
og lyd, eventuelt grafik og tekstning)
- Videoens historie eller budskab
I forbindelse med tilmeldingen skal oplyses hvilket kamera der
er anvendt til videoen. Vi favoriserer brug af “fotokameraet”, og
brug af smartphones, rene videokameraer eller lignende kan
påvirke dommernes bedømmelse.
Dommere:
Filmene bedømmes af et panel bestående af folk fra Hedensted
Fotoklub, evt. med hjælp fra filmklub eller videofotograf.
Præmiering:
Der gives præmie til vinderen.
Præmie gives af Hedensted Fotoklub
Dommerne kan - ikke sikkert at de gør det - vælge at give
specialpris til udvalgt film efter dommernes valg.
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Konkurrencen indgår ikke i Jyske 2022 og optjener heller ikke
point til nåleregulativet.
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