
Efterbehandlade
Summa poäng Placering Motivering

e-83772-Hoesten aer haer.jpg 8 1 Fin höstkänsla, med vackra och klara färger och snygg komposition
Rörelse och lugnet på samma gång
Kombinerar skärpa och lång exp på ett bra sätt

e-83772-Bron mellan tvaa vaerldar.jpg 7 2 I like the effect on the bridge lites that follow the effect in the water. Getting a crispy clear picture in low light takes patience
snygg långexponering

e-31454-Strandloek.jpg 7 2 Enkelhet och renhet.
snygg, enkel komposition, fina färger, sommarkänsla, bra focus

e-25195-Talloega.jpg 6 4 Sticker genast ut bland miniatyrerna i galleriet. Bra fångat och roligt
e-V065761-Stormig solnedgaang.jpeg 5 5 Snygg o lagom avvägd HDR! 
e-83772-Rapsfaellt i solnedgaang.jpg 4 6 Bra arbete med färg och ljus. Jag är svag för alla sorters ”oändliga” blomsterfält. Här finns också en dramatisk himmel och ändå har rapsfältet fått den rätta gula färgen
e-25195-Vaagen.jpg 4 6 Innovativt! Snyggt resultat!
e-71968-Pussel.jpg 3 8 Grafiskt. Snygg komposition och färger.
e-83772-Oeresundsbron.jpg 3 8
e-24213-maala med ljus.jpg 2 10 Fina färger och snygg rörelseoskärpa, målerisk, saknar dock en punkt att fästa blicken på
e-25195-Laddhjaelp.jpg 2 10 Gillar den inlagda blixten som förstärker budskapet och förtydligar samtidigt som idén är kul!
e-31454-Strandhund.jpg 2 10
e-71968-TheRuler.jpg 2 10
e-81818-Hoenoe Klaava 1.jpg 2 10 färgsprakande. Metallisk HDR
e-25195-Golfdimma.jpg 1 15 klassisk landskap med snygga dimslöjor. Kanske hade det vunnit på att fokusera på dimma
e-V065761-Stormig dag.jpg 1 15

Färg
Summa poäng Placering Motivering

f-31454-Guldbagge.jpg 6 1 I like the contrast of color and intensity between the flowers and the really nice tones of gold and green in the bug where you can see different shades on the same insect
f-11032-Mitt i maten.jpg 6 2 Snyggt skärpedjup och matchande färger
f-71968-Vintergatan.jpg 5 3 bra komposition och teknisk genomförandet! Har trädkronorna belysts med ficklampa?
f-81818-Hoenoe Klaava 2.jpg 5 4 åstadkommen genom att dra i reglagen) eftersom andra färger faktiskt också finns representerade i t.ex. fyrens fönsterglas
f-57873-Malmoe.jpg 4 5 Härlig arkitekturbild med nästan svindlande perspektiv, mustiga färger
f-11032-Love is in the air.jpg 3 6
f-24213-badgubbe.jpg 3 6 Kul bild. Ett plus med den röda speglingen vid vattenytan.
f-25195-Vintergolf.JPG 3 6 Härlig lyster
f-pc02550-Soluppgång.jpg 3 6
f-83772-Ramhultafallet i hoestens faerger.jpg 3 6
f-24213-skymning.jpg 3 6
f-V065761-Kvaellssol.jpg 3 6
f-31454-Anse Lazio.jpg 2 13
f-57873-Vattenfall.jpg 2 13
f-69090-Kaent motiv.jpg 2 13 Vacker nattlig ljussättning med kontraster mellan varmt och kallt ljus och olika rörelser i det rinnande vattnet

väl genomfört arbete med långexponering och balans mellanljusa och mörka partier
f-74011-eriksberg.jpg 2 13 vackra färger och bra komposition, med färjan på rätt plats
f-83772-Hoest paa Ramberget.jpg 2 13
f-V065761-Bohuslaen.jpg 1 18 fina färger
f-31454-Ramvikslandet.jpg 1 18



Svartvitt
Summa poäng Placering Motivering

s-83772-Golden_gate_Gbg.jpg 6 1 Pampig bild med fantastiskt ljusspel på himlen. Denna bild passar bra som sv/v. 

Vacker kombination av lång exponering och ljuseffekter, bra!

s-31454-Vadstena.jpg 6 2 finstämd, rik med grå nyanser, lugn och  betraktande, fin klassisk pose.

s-71968-Annicka.jpg 6 3 I just love black and white pictures of peoples faces when they are this candid, natural which makes it endearing and it should all detail

Fint porträtt, möjligtvis lite hårt beskuren. Hade föredragit det i S/V utan sepia toning

Enkelhet och renhet.

s-31454-Ovaedersfront.jpg 5 4 Detaljrik s/v konvertering som ger djup i bilden. Modellens leende motsäger i viss mån titeln och bakgrunden. År möjligtvis himmeln ngt för efterbehandlat?Härlig böljande ovädershimmel, som kontrasterar mkt fint med den knivskarpa förgrunden. Förgrunden och kvinnan framhävs mycket bra av ett fint mörkrums/ljusrums 
arbete.

s-25195-Misstag.jpg 5 4

s-24213-uppaat.jpg 5 4

s-56882-strutar.jpg 4 7

s-83772-Man in black.jpg 3 8 Fin porträtt som utnyttjar väl s/v valet. Kanske en aning mindre svart bakgrund hade fått mannen att poppa ut mer, (med en annan ljussättning eller i efterbearbetningen)

s-31454-Kanadagaas.jpg 3 8

s-56882-paa topp.jpg 3 8

s-69090-Beroemd fyr.jpg 3 8 Fint djup med huset i förgrunden och diset i bakgrunden

s-83772-Sveriges vackraste bro.jpg 2 12

s-84172-Maas.jpg 2 12

s-25195-Morgondimma.jpg 1 14

s-81818-Yngves student.jpg 1 14

s-83772-Emporia_Malmoe_BW.jpg 1 14

s-83772-Vackra vattenfallet.jpg 1 14 Kombinerar skärpa och lång exp på ett bra sätt. 

s-V065761-Handarbete.jpeg 1 14 fin balans mellan detaljer i förgrunden och   övergången till den suddiga bakgrunden. Rik av gråtoner.

s-V065761-Laesstund.jpg 1 14 Mysig bild. Ren komposition och bra proportioner där killen upptar merparten av bildytan, men man ändå tydligt ser den härliga kustmiljön


