Procedure FMK avond
FMK = Fotoclub Maasland Meester Klasse
Doel:
Het stimuleren van fotografie, het uitdagen van de leden om andere foto’s te maken door de
gekozen thema’s en het verbeteren van de kwaliteit door het bespreken van de foto’s.
Frequentie:
Elke laatste woensdag van de maand (m.u.v. december); finale avond in mei.
Opzet:







Bij iedere FMK-avond kunnen foto’s worden ingeleverd voor vrij onderwerp en/of het
opgegeven thema (te vinden het programma).
Per FMK-avond mag je maximaal 2 foto’s inleveren, waarvan maximaal 1 foto voor
vrij onderwerp.
Series zijn uitgesloten van deelname. Een collage van meerdere foto’s, aangeleverd
als 1 foto is wel toegestaan.
De thema’s worden door de FMK-commissie voorafgaand aan het nieuwe seizoen
bepaald en bekend gemaakt; ideeën zijn altijd welkom.
De FMK-commissie bepaalt of de foto voldoet aan het opgegeven thema, dit wordt in
de breedste zin van het woord beoordeeld.
De Digi van de maand maakt ook deel uit van de FMK; de hiermee behaalde punten
worden meegeteld in de totaalscore.

Concrete invulling avond:
1. Foto’s moeten 10 minuten voor aanvang worden ingeleverd; let op dat ze bij het juiste
onderwerp gelegd worden
2. Na het inleveren van de foto’s de zaal graag verlaten zodat de FMK-commissie alles
klaar kan zetten en er op tijd gestart kan worden
3. Foto’s worden op tafels bekeken door alle aanwezigen
4. Foto’s worden op de bok gepresenteerd door de FMK-commissie
5. Er wordt gestemd d.m.v. hand opsteken; bij een meerderheid van de stemmen
(de helft + één) wordt er een sticker toegekend
6. Foto’s worden gezamenlijk besproken, geleid door de leden van de FMK-commissie
Prijzen:
Er zijn 2 prijzen aan verbonden, te weten:



De titel FMK (Fotoclub Maasland Meester Klasse = fotograaf van het jaar)
De Foto van het jaar

Toelichting:
Titel FMK:
1. Voor elke ingeleverde foto tijdens een FMK-avond én deelname aan Digi van de
maand wordt 1 punt toegekend.
2. Iedere foto die een sticker krijgt of die Digi van de maand wordt, krijgt 2 extra punten.
3. Degene die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft behaald wint de
titel FMK.
4. Per seizoen telt de FMK-avond met de slechtste score niet mee voor het totaal aantal
punten, ongeacht of men die avond wel of niet heeft meegedaan. Dit om te
voorkomen dat één slechte avond of onverhoopte afwezigheid direct effect heeft op
de eindscore.
Foto van het jaar:
5. Alle foto’s die een sticker hebben verdiend + alle winnende Digi’s van de maand
(mits afgedrukt ingeleverd!) dingen mee naar de Foto van het jaar.
6. Iedereen die heeft deelgenomen aan FMK, maar in het gehele seizoen géén sticker
heeft behaald, mag één van de ingeleverde FMK-foto’s naar keuze indienen om mee
te dingen naar de Foto van het jaar.
7. Een externe jury kiest uit alle ingeleverde foto’s uit punt 5 of 6 de nummers 1, 2 en 3
van het seizoen.
Eisen foto’s:
-

-

Formaat minimaal 20x30
Netjes verzorgd (passe-partout is niet vereist; er zijn allerlei presentatiemogelijkheden, maar a.u.b. niet een foto die alleen is afgedrukt op fotopapier)
Bij voorkeur niet in een lijst aanleveren, omdat dit lastiger is neer te zetten op de
tafels en de bok
Mogen niet eerder getoond tijdens een wedstrijd bij Fotoclub Maasland
Recent
Eventuele beschadiging van foto’s is voor eigen risico

Website:
Alle stickerfoto’s worden per FMK-avond op de website geplaatst. Als je een stickerfoto(s)
hebt, graag de digi hiervan naar Ellen en/of Ineke emailen: ellencrepin@hetnet.nl of
ineke.arkesteijn@gmail.com. Indien je hier geen toestemming voor geeft, dan graag
aangeven.

