Juryens kommentarer på bilder.
Vibeke Seldal Kristiansen
Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i
påskefotokonkurransen.
tredje plass 8 poeng:
En beskrivelse av bilde med
Dette synes jeg var et godt øyeblikksbilde.
Norsk natur-strandliv men likevel snø på fjellene i bakgrunnen.
En fin ro mellom barn og fugl. Det ser ut som om fuglen ønsker
kontakt med barnet.
Et godt bilde
Andre plass 9 poeng:

En beskrivelse av bilde med Dette bilde setter meg tilbake i tid
fra den gangen jeg selv var barn.Det passet veldig godt med sort/hvitt.
Det var godt fanget og man får litt sånn “sug i magen” når man ser
skihopperen så nært mannen på bakken. Et veldig godt fanget bilde

Første plass 10 poeng:

En beskrivelse av bilde med Blinkskudd! En ekte påske glede.
Flotte farger, Norsk fjellheim i påskesol.
Barna har det gøy sammen og jeg kunne tenkt meg å være med.
Utrolig bra fanget selv om bilde er planlagt fra fotografens side.

------------------------------

Kristin Risa
Hei Ole Henrik!
Her kommer min rangering av bilder.
Første plass 10 poeng: Blinkskudd med hærlig påskestemning !. At det er
i svart-hvit gir en følelse av å være tilbake i tid. Kunne vert tatt på
50-60 tallet, men like aktuelt i dag.

Andre plass 9 poeng: Kreativ og overraskende vinkling på et
ellers noe velbrukt motiv (svanen).

Tredje plass 8 poeng:Fine farger. Får lyst å være med på leken
og springe nedover engen. Et bilde fullt av livsglede.

Carl Martin Olsen
Første plass 10 poeng. Et øyeblikksbilde i flotte farger. Lyssettingen og
skyggene spiller helt på lag med fotografen. Jeg synes det er viktig for
bildets kvalitet at fotografen ikke har noen forstyrrende elementer i
bakgrunnen (biler, høyspentmaster, hytter e.l.) Jeg få lyst til å være med!

Andre plass 9 poeng. Noe tidløst og harmonisk over dette bildet. Gjenspeiler
en slags tillit mellom væren og fotografen. Lyset fra siden forsterker
blikket til dyret. Fabelaktig! Landskapet i bakgrunnen gjør dette
lille ekstra.

Tredje plass 8 poeng Fotografen fanger det rørende øyeblikket da to nye
(og litt forvirrete)verdensborgere møter hverandre for første gang.
Dette bildet ville etter min mening vært dårligere i svart/hvitt.
De få fargene som er i bildet gjør det hele til en sterk,
men vakker opplevelse.

Berge Skåtun
Hei Ole Henrik, her kommer juryeringen!
Førsteplass 10 poeng: Likte veldig godt roen og renheten i bilde.
Det at svanen ser ut til å passe på leikende barn. Bra komponert.

Andreplass 9 poeng: Flott action-bilde. Passet godt som Svart/Hvitt.
Det at det ser ut som det er langt vekke fra skitrekk og folketrengsel
likte eg og veldig godt.

Tredjeplass 8 poeng: Godt gjort å fange alle i lufta. Kanskje litt mye blått i
skyggene. Ville nok redusert metningen litt her. Barn som har det moro
er alltid fint å sjå.

Vil og berømme iskremkulen. Hadde eg nok trekt opp på 3djeplass
hvis eg hadde sett hele skjeen. Dermed bestemmer eg plutselig at
det er delt tredjeplass! Også 8 poeng (ole henrik)
Mvh Berge

Silje B Knudsen
Første plass 10 poeng
Dette bildet skilte seg ut; flotte farger, interessant komposisjon masse som skjer (mye
detaljer) men det er de intense gule og oransje fargene (Påske fargene) på husene som står ut i
dette bildet. Påske i byen. Dette bildet hadde vært flott i stor print.

Andre plass 9 poeng
Nydelige farger, blå bakgrunn og mye røde klær, flotte farger sammen. Dette bildet har masse
energi i flotte omgivelser, fotografen har klart å fange ett perfekt øyeblikk med sol, snø, lek,
ski og glade barn. Flott påske bilde tatt på fjellet. Dette er et bildet man kunne sett i reklame.
Barnas glade fjes og er energi er smittende.

Tredje plass 8 poeng
Nydelige duse farger, flott lys som kommer inn vinduet. Fotografen har fanget ett
intimt øyeblikk mellom mor og barn.

Ole Mads Vevle
Første plass 10 poeng.
En hyllest til by-påsken.
Et kreativt bilde som kan studeres

Andre plass 9 poeng
Et morsomt bilde med mye spenning

Tredje plass 8 poeng
Et uvanlig perspektiv. Hvem betrakter hvem-

I tillegg ga alle i juryen poeng til de 10 beste bildene.
Ole Henrik Kongsvik
OK foto

