Informatie Fotomaatjes
Leuk dat je interesse toont om deze uitdaging samen met je fotomaatje aan te gaan!
We geven je graag wat nadere informatie:
Als je besluit om mee te doen, neem dan even contact met ons op zodat we van je plannen op de hoogte zijn.
Dat kan via een mailtje naar info@deeldenatuur.nl
Kies maximaal 5 verschillende onderwerpen die je samen gaat fotograferen. Dat mogen onderwerpen op
verschillende locaties zijn, je kunt dus ook meerdere leuke uitstapjes maken.
Het is de bedoeling dat jullie telkens hetzelfde onderwerp fotograferen, maar dan geheel op een eigen wijze.
De benadering moet echt anders zijn, denk aan bijvoorbeeld andere afstand, andere lens, andere kijkhoek, andere
lichtval, andere bewerking etc.
Steek daarna de koppen bij elkaar, selecteer allebei van elk onderwerp één foto en voorzie deze van een korte
toelichting waaruit blijkt waarom jij voor deze benadering hebt gekozen.
Foto's en tekst mag je sturen naar info@deeldenatuur.nl
De beelden moeten kwalitatief in orde zijn, ze moeten voldoen aan de criteria die we in onze Informatie en
Algemene voorwaarden hanteren.
Verder:
- Géén randen of kaders
- Foto's graag inzenden in het aanbevolen DDN- formaat:
1080 pixels hoog met een maximale breedte van 1920 pixels, maximale grootte van het bestand 2MB.
- In tegenstelling tot bij de foto's op de site: géén naam of copyright in de foto's .
Net als op de site zullen we alles eerst beoordelen op kwaliteit en bovendien moeten foto's en tekst aan onze
verwachtingen beantwoorden om goed in de rubriek Fotomaatjes te passen.
Het kan dus gebeuren dat we uiteindelijk besluiten om jullie bijdragen niet te publiceren.
Maar we hopen je natuurlijk niet te moeten teleurstellen en zullen jullie desgewenst graag op weg helpen om tot het
gewenste resultaat te komen.
Tip: Kijk nog even goed naar de reeds gepubliceerde Fotomaatjes zodat je een goed beeld hebt van wat de
bedoeling is.
Veel fotoplezier en mocht je nog vragen hebben dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het Team van Deel de Natuur
Loes Belovics

