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Witam !!!
 Zapraszamy serdecznie do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Fotograficznego
OBLICZA ŁODZI 2012 organizowanego przez

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA.

  

  

W załącznikach przesyłam tegoroczny projekt plakatu, regulamin wraz z oświadczeniem
tegorocznej XVI edycji Konkursu Fotograficznego

  

OBLICZA ŁODZI 2012

  

Fotografujesz Łódź? Weź udział w Konkursie Fotograficznym OBLICZA ŁODZI organizowanym
przez Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA.

  

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do wzięcia w nim udziału wszystkich fotografujących, z
wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią.  
 Od kilku lat uznawany za najważniejszy łódzki Konkurs Fotograficzny dla osób, które w sposób
amatorski zajmują sie fotografią.
 Fotografie muszą odnosić się do tytułu Konkursu, powinny przedstawiać OBLICZA ŁODZI. 
 Idea Konkursu Fotograficznego OBLICZA ŁODZI jest bardzo ważna, poszukujemy obrazów,
które oddają nastrój, klimat i atmosferę miasta. 
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 Celem Konkursu jest promowanie i prezentowanie twórczości fotograficznej poświęconej
miastu Łódź. Jednocześnie chcemy w ten sposób budować poczucie więzi i identyfikacji z
miejscem życia lub urodzenia.
 Nadszedł czas, aby odnaleźć na nich piękno Łodzi-miasta mody, design, filmu, muzyki i sztuki
oraz poznać subiektywne widzenie miasta oczami autorów fotografii.
 Konkurs ma za zadanie promocję twórczości artystycznej osób w różnym wieku.
 Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych.

  

Prace należy nadesłać do dnia 4 kwietnia 2012r, które wpiszą się w dwie kategorie
wykonawcze: reportaż i impresja.

  

Biorąc udział w Konkursie Fotograficznym OBLICZA ŁODZI dostarczamy Wam wciąż nowych
przeżyć.

  

Szczegółowe informacje w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej naszej placówki 
www.bok.lodz.pl

  

Oficjalna strona Konkursu Fotograficznego www.obliczalodzi.pl  - 15lat.obliczalodzi.pl

  

Otwarcie wystawy pokonkursowej, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi
 22 kwietnia 2012 roku o godz. 18.00 w Galerii Promocji Młodych
 Bałuckiego Ośrodka Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166.

  

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Konkursu Fotograficznego OBLICZA ŁODZI 2012.

  

Komisarz Konkursu Fotograficznego
 OBLICZA ŁODZI 2012
 Mateusz Błażejewski

  

www.bok.lodz.pl
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/ projekt graficzny plakatu: Henryk Maciaszczyk / BOK /
 --------------------------------------------------------------------------------
 Organizator: BAŁUCKI OŚRODEK KULTURY LUTNIA
 Ul. Łanowa 14
 91-103 ŁÓDŹ
 tel. 42 652-62-27
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