
Skråblikk på byen

2012

Oslo • Bergen • Trondheim 
Stavanger • Drammen • Lillehammer

Sandnes • Kristiansand

Lørdag 12. mai

Oslo (Byporten)
Jernbanetorget 6, 0154 Oslo

22 17 42 12 • byporten@japanphoto.no

Bergen
Olav Kyrres gate 41, 5015 Bergen

55 31 69 69 • bergen@japanphoto.no

Trondheim
Munkegaten 35, 7011 Trondheim

73 53 32 30 • trondheim@japanphoto.no

Lillehammer
Storgata 61, 2609 Lillehammer

61 25 54 73 • lillehammer@japanphoto.no

Sandnes
Langgata 15, 4306 Sandnes

51 62 44 90 • sandnes@japanphoto.no

Drammen
Nedre Storgate 10, 3017 Drammen

32 89 62 70 • drammen@japanphoto.no

Stavanger
Søregaten 21, 4006 Stavanger

51 89 02 40 • stavanger@japanphoto.no

Kristiansand
Henrik Wergelandsgate 11, 4612 Kristiansand
38 02 28 00 • kristiansand@japanphoto.no

www.japanphoto.no www.japanphoto.no

+ lokale partnere

For å forevige og vise frem noen av de bildene som tas 

denne dagen, inviterer vi deltagerne til å levere bilder til 

en bildebok. Japan Photo er leverandør av CEWE FOTO-

BOK, markedets ledende produkt innen fotobok av egne 

fotografier. Hver by får sin egen bok, og et utvalg deltagere 

fra fotovandringen får mulighet til å delta i utvelgelse av 

bilder og produksjon av boken. Det ferdige produktet blir 

trykket i et eksklusivt og lite opplag som gis bort i gave til 

sentrale møtesteder i byen. Dette kan være kafèer, bib-

liotek, fritidsklubber, eldrehjem og rådhus. 

Til slutt vil det også bli produsert en nasjonal bok.

Byens bildebok

fra

79,-*



Hver deltager kan delta med inntil tre bilder, og alle 
bildene må være tatt lørdag 12. mai. 
Tema for konkurransen er Skråblikk på byen.

Bildene kan behandles og retusjeres etter fotografens 
ønske. 

Ved innlevering av bilder samtykker man i at bildene fritt 
kan brukes i byens bildebok, disse er ikke ment for kom-
mersielt salg.  Vinnerbilder og et utvalg andre bilder vil 
kunne bli presentert av lokale og nasjonale media, både 
på nett og i papirform. Bildene forblir fotografens eien-
dom, Japan Photo og samarbeidspartnere gjør ikke krav på 
innsendte bidrag til annen bruk enn hva som er nevnt over.

Siste frist for innlevering av bilder er onsdag 16. mai. Bilder 
kan leveres på CD til din lokale butikk. Bildene skal være 
i opprinnelig størrelse og i JPEG-format. Merk CD med 
deltagernummer og ditt telefonnummer.

Registrering

Alle deltagere fyller ut et deltagerkort, og får et deltager-
bevis med sitt unike deltagernummer. Startkontingenten er 
kr 100,- pr deltager, som betales ved oppmøte. Start-
kontingenten går i sin helhet til gode, lokale formål.

Registrering åpner kl 10, og du kan registrere deg på 
forhånd via facebook eller direkte til butikken. Da sparer 
du mye tid. Vi anbefaler likevel at du er ute i god tid. Det 
kan bli mye folk, og noe ventetid. 

Fotovandringen starter fra din lokale Japan Photo-butikk 
ca kl 11. I Oslo og omegn er Byporten valgt som oppmø-
tested. Selve fotovandringen er forventet å vare i ca tre 
timer. Deltagerne må gjerne fortsette på egenhånd etter at 
det organiserte opplegget er slutt!

Fotovandringen inneholder også en konkurransedel. Japan 

Photo har lagt over 100.000 i premiepotten, fordelt på 8 

lokale og en nasjonal konkurransedel. Det kåres 6 vinnere 

i hver by, og disse bidragene går så videre til en nasjonal 

konkurranse. Bildene blir bedømt av lokale juryer, som 

består av representanter fra den lokale Japan Photo-

avdelingen samt fra våre samarbeidspartnere, som er både 

aviser, nettsteder, fotografer og kamera/fotoklubber.

I den nasjonale juryen sitter to representanter fra Japan 

Photo, en representant fra akam.no og to profesjonelle 

fotografer.

Lokal runde
1. premie: Gavekort fotoutstyr kr 3000,-

2. premie: Gavekort Japan Photo XXL kr 1500,-

3. premie: Gavekort Japan Photo XXL kr 1000,-

4-6 premie: Gavekort CEWE FOTOBOK kr 500,-

Nasjonal runde:
1. Premie: Gavekort fotoutstyr kr 30.000,-

2. Premie: Gavekort XXL (Gallery print) kr 10.000,-

3. Premie: Gavekort XXL (Gallery print) kr 5.000,-

4-6 premie: Gavekort CEWE FOTOBOK kr 1000,-

Folkets favoritt / publikumsprisen 

(stemmes frem via facebook)

1. premie: Gavekort fotoutstyr kr 5000,-
www.facebook.com/japanphoto.no

Konkurransen Konkurranseregler:Med kamera i byen
Mennesker. Detaljer. Lys og skygger. Bygninger 
på vei opp, bygninger på vei ned. Dyr, fugler 
og småkryp. Rent og pent eller forfallent og 
slitent. Sol og forsommer, eller søle og regn. 
Arkitektur, portretter, makro eller kunstfoto. 
Her finnes ingen grenser! 

En maidag med kamera i byen kan by på uante muligheter 

når det gjelder fotomotiver. Sammen med gode lokale 

samarbeidspartnere inviterer Japan Photo og akam.no til

en fotovandring i 8 norske byer. Uansett nivå og interesse-

felt tipper vi at du får utbytte av å delta på vår fotografiske 

byvandring. Kyndige fotografer med god kjennskap til 

byen legger opp en spennende rute som byr på mange 

fotografiske utfordringer. Målsetningen er å skape en 

aktivitet som gir fotoglede i alle 8 byer, og felles tema 

denne dagen er ”Skråblikk på byen”.


