Fototävlingen Guldbävern

Härmed bjuds du in till att delta i Härnösands Fotoklubbs och
Västernorrlands Museums fototävling Guldbävern. Tema för årets tävling är:

Vara den jag är
Mångfald innebär att olikheter är en tillgång för individen och samhället. Alla ska ha
möjlighet till ett gott liv efter sina egna förutsättningar, känna glädje och stolthet, ha
inflytande och möjlighet att utvecklas både som individer och i gemenskap med andra. Men
många kan inte vara så som de är eller vill vara. Det kan ha sina orsaker i kön, ålder, social
bakgrund, kultur, etnicitet, sexuell läggning, kroppsliga variationer och funktionshinder. Att
inte få vara den jag är innebär att livet får stora begränsningar och i värsta fall kan kännas
utan mening. I denna fototävling försöker vi med våra bilder bidra till att från så många
personliga aspekter som möjligt visa på både hinder och lösningar.
Deltagande bilder i fototävlingen ska ha anknytning till följande frågeställningar med
utgångspunkt från ovanstående beskrivning:
1. Hur skulle jag (eller den/de personer jag vill visa) vara om jag/de fick vara de vi är?
2. Vad är det som hindrar mig eller någon annan från att vara de vi är?
3. Vad skulle kunna göras för att jag eller någon annan ska kunna vara de vi är?

Så deltar du
Fyll i formuläret och ladda upp din bild på webbsidan www.harnosandsfk.se senast
2018-05-31 kl. 12.00. Skriv ett par rader om motivet i kommentarsfältet, och om vilka tankar
du haft kring bilden. Skriv också hur du skulle vilja använda ett resestipendium. Du får delta
med högst 3 bilder.

Regler
Genom att skicka in dina bilder tillåter du samtidigt att de kan visas i en fotoutställning och
publiceras i en bok eller på andra sätt användas i projektet ”Vara den jag är”, bland annat
projektets webbplats. I de fall dina bilder kommer till sådan användning kommer ditt namn
alltid att visas tillsammans med bilden. Du kommer också alltid att informeras på vilket sätt
dina bilder kommer till användning. För användning inom ramen för projektet kommer det
inte att lämnas inte någon ersättning. Dina bilder kommer aldrig att vidareförsäljas eller att
användas på något annat sätt utan att du kontaktas och att det görs en överenskommelse om
hur bilden får användas samt eventuell ersättning för detta.
Dina bilder kan vara fotograferade med vilken kamera som helst, också mobilkamera. De får
ha mindre justeringar men får inte vara manipulerade. Du får skicka in högst 3 bilder och
varje bildfil får inte vara mindre än 500Kb och inte större än 1MB. Om dina bilder går vidare
till final eller kommer att användas på annat sätt kontaktar vi dig så att du kan sända in en
tillräckligt stor bildfil för att kunna printa en utställningsbild.
I samband med att din bild tas emot kommer den inför juryns arbete att tillfälligt
avidentifieras. Du får således inte ha vattenmärke eller på annat sätt märkt bilden med ditt
namn.

Jury
Deltagande bilder kommer först att genomgå en bedömning av en grupp utsedd av
Västernorrlands fotoklubbar. Finalister kommer därefter att utses av en jury bestående av:
Berndt Arell (Fotografiska), Tuulikki Koivunen Bylund (Kultursamverkan Svenska kyrkan,
tidigare biskop i Härnösands stift), Björn Grankvist (fotograf Västernorrlands Museum), Anki
Grip (ordförande Härnösands Fotoklubb), Stefan Magnusson (projektledare Vara den jag är),
Linda Maria Thompson (fotograf, lärare bildjournalistik Mittuniversitetet). Juryn utser
vinnarna utifrån bildens kvalitet, motivet och fotografens förmåga att se förbi det förväntade
och fånga livet ur en personlig och/eller överraskande vinkel.

Final med utställning på Västernorrlands Museum
Om dina bilder blir utvalda till slutlig bedömning av juryn kommer du att bli kontaktad för att
skicka in en text på högst 150 ord som beskriver vad du vill förmedla med dina bilder.
Finalisternas bilder och texter kommer att visas tillsammans på fotoutställningen på
Västernorrlands Museum med vernissage söndagen den 1 juli 2018. Juryn kommer från
utställda bilder att utse en första-, andra- och tredjepristagare samt dela ut särskilda
hedersomnämnanden. Prisutdelning kommer att äga rum söndag den 8 juli på
Västernorrlands Museum.

Priser
Guldbävern (förstapris): Resestipendium på 10 000 kr, Guldbäver och diplom.
Silverbävern (andrapris): Resestipendium på 5 000 kr, Silverbäver och diplom.
Bronsbävern (tredjepris): Resestipendium på 2 500 kr, Bronsbäver och diplom.
Publikens pris, genom omröstning från besökare på utställningen.
Kontaktpersoner:
Stefan Magnusson och Anki Grip som nås på info@harnosandsfk.se

