
Ta chansen att få din bild publicerad i Borabkalendern 2012!

Vi inbjuder fotografer, gammal som ung, proffs som amatör att bidra med bilder i 

BORAB-kalendern. till nästa års kalender.  Bilderna ska vara tagna i Bollnäs eller Ovanå-

kers kommuner och passa in på temat :

Information

Fem kategorier
Bildena du bidrar med ska kunna 
knytas till en årstid, ange därför 
om bilden representerar kategori:

- vinterbilder
- vårbilder
- sommarbilder
- höstbilder
- jul/nyårsbilder

TEMA:Färgsprakande

Bilderna ska ha lokal anknytning 
och ska därför vara tagna i Bollnäs 
eller Ovanåkers kommuner. Varma, 
starka färger, attityd, livfullhet och 
mötet med människor på platsen 

ska känneteckna BORAB.

Uttagning

Av bidragen som kommer in görs 
ett urval av bilder vi tycker om och 
som följer temat.

Krav på bilder

Storlek: De måste klara att tryckas 
på ett uppslag. För att det ska vara 
möjligt måste bilderna vara minst 
200 x 300 mm i 300 dpi/ppi (pix-
lar/tum).
Format: Leverera de färdigbehand-
lade i JPEG-format (utan kompri-
mering). (endast iggande bilder).
Filnamn: Döp dina bilder efter års-
tid eller månad.

Ange en bildtext som beskriver vad 
bilden visar, var den är tagen och 
när. 

Det är okej att förbättra bilderna i 
ett bildbehandlingsprogram, dock 
ej att förvanska dem.

Bilder som trycks i kalendern kan 
komma att beskäras för att passa 
in.

Priser

Bifoga prislista: 
styckepris/bild, och/eller paketpris 
för 12 bilder.

Leverans och adress

Bränn bilderna på en CD-skiva, el-
ler lägg på ett usb-minne och skicka 
tillsammans med dina kontaktupp-
gifter (namn, adress, telefonnum-
mer och e-post) till:

Borab, 
att: Linda Jonsson
821 80 Bollnäs

Eller skicka dom via mail till 
linda.jonsson@borab.se

Du kan också komma och lämna 
in dom på Sävstaås avfallsanlägg-
ning.

För frågor och information: 
linda.jonsson@borab.se
eller tfn 0278-255 21

Tidsram: 

Senast den 17 oktober vill vi ha 
dina bilder.

 

Kom ihåg:
 
.. . att ange namn, adress och telefonnummer. .. .skriv tydligt VAR bilderna är tagna och NÄR .. . skriv vilken kategori resp bild representerar. .. . skriv gärna en egen bildtext.


