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Hökmöte

Möte2

Tomas Hansen

Rolf Ingemansson

Vellinge

Den här bilden blev en favorit direkt. Harmoni och spänning i samma foto. Färgerna och den lugna
bakgrunden skapar harmoni. Mötet med en hök som ser ut att flyga rakt på fotografen skapar
spänningen i bilden. Placeringen av hökens huvud en bit från centrum är bra samt hökens sätt att
lägga huvudet på sned och fokusera blicken lyfter bilden ännu mer. Bra fångad situation. Grattis till
första plats.

Vellinge

Fart och fläkt i det här mötet. En större hund rusar mot en mindre hund. Den mindre hunden visar att
om man bara är bestämd så kan man få en större hund att vika av och förhindra ett våldsamt möte.
Härliga uttryck i hundarnas ansikten. Även bra friställning av motiven, det finns inget som leder bort
blicken från huvudmotiven.

Vellinge

Kan man säga att det är två tjurskallar som träffas. Är det två slutkörda slagskämpar eller kompisar
som vilar ut. Blickarna hos tjurarna lyfter bilden, sen är även den rena bakgrunden en fördel. Snyggt
med få färger, grönt och blått delat med en mörk horisontlinje.
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Tjurmöte

Tomas Hansen
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LOVE

Rose-Marie Nilsson Erwe Eslöv

Kärleken mellan en flicka och människans bästa vän strålar ut från bilden. Mössan och lövens färger i
bakgrunden talar om att det troligen är höst. Trädstammen till höger bildar en inramning. Vackert möte.

Rolf Ingemansson

Vellinge

Ett möte som man undrar hur det ska sluta. Ska skatan lyckas reta upp den andra och hur slutar det
då eller får den bara en blick som säger att jag bryr mig inte. Det går att fantisera om den bilden. Bra
komposition med fåglarna som bildar en diagonal och en bakgrund som lyfter fram fåglarna. Plus med
de diffusa grenarna som fyller ut det högra hörnet.

Vellinge

Inget ensamt möte på bryggan, det är en kanotist som paddlar förbi och en fågel som flyger förbi.
Undrar om dom hade tänkt sig ett stilla samtal på bryggan. Bra placering av paret på bryggan, blicken
vandrar tillbaka dit hela tiden. Vacker med den kalla färgen i vattnet och den varma färgen på himlen.
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Möte1

Möte3

Rolf Ingemansson
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Sothöna med unge

Annelie Juul

Eslöv

Kan man säga att det är ett möte mellan två generationer. Man känner kontakten mellan fåglarna.
Blicken fastnar på sothönans unge som lyfts fram genom ljuset som faller på den. Den mörkare
omgivningen ramar in huvudmotivet.
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Mutat möte

Lars Håkan Hansson

Ystad

En bild som sticker ut bland bilderna med sin snåla färgskala. Skapar en mystisk känsla. Lagom
oskarpa duvor ger liv i bilden. Koncentrerat utsnitt i bilden.
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Samtal i blå timmen Hans Kongbäck

Eslöv

Symmetriska siluetter i konstrast mot en vacker kvällshimmel som färgar havet. Välkomponerat bild.

Vellinge

En sektion av tunnelbanan som bildar en inramning av ett möte mellan människor. Ger fantasin fritt
spelrum. Vad gör mannen? Dom som samtalar med varandra, är dom bekanta eller är det ett
spontant samtal mellan två främlingar.
Härligt gatufotografi, fast det är nere i tunnelbanan.

10 Nutida möte

Lennart Hansson

Digitalt med motto ”Möte” (Jury: Bollnäs Fotoklubb)

Obs! Bilder nedan
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