
 

 

1 :  Portræt  -  Portrait 
Et typisk portræt er ofte enkelt belyst med neutral baggrund fx. hovedlys, opblødning, hårlys og evt. spot på baggrunden.   
Et portræt bør afspejle både objektets personlighed samt personlighed, kunstneriske og tekniske færdigheder hos 
billedskaberen. Dommerne vil overveje relevansen af kraftigt manipulerede billeder. Både komposit og non-komposit 
billeder er tilladt i denne kategori. 

2 :  Reklame  -  Commercial 
Billeder der anvendes til at markedsføre eller brande et produkt eller en virksomhed. 
Reklame, mode, beauty, stilleben, food, arkitektur og generel erhvervsfotografering er velkommen i denne kategori.  
Både komposit- og non-komposit billeder samt stærkt manipulerede billeder er tilladt i denne kategori. 
 
3 :  Min store dag / Bryllup / Konfirmation  -  Wedding 
Billeder taget i forbindelse med ”Den store dag” dvs. f.eks. bryllup, konfirmation og andre højtidsbilleder.  Billeder med 
fokus på personlighed og/eller fortællingen om højtiden.  Både komposit- og non-komposit billeder samt stærkt 
manipulerede billeder er tilladt i denne kategori. 
 
4 :  Reportage / Fotojournalistik / Editorial  -  Reportage/Photojournalism 
Billeder fra events, billeder der fortæller nyheder, sportsbegivenheder, hændelser af almen interesse osv. hører til i 
denne kategori. 
Basic farve og eksponerings korrektioner, beskæring, dodging and burning er tilladt. 
Kun enkeltbilleder vil blive accepteret. 
Sammenkopierede og multi-eksponerede billeder vil ikke blive accepteret i denne kategori. 
  
5 :  Digital Artworks  -  Illustration/Digital Art 
Komposit og stærkt manipulerede billeder,  eller billeder skabt i computeren,  hører til i denne kategori. 
 
6 : Natur   -   Nature (Landscape/Wildlife)                                                                                                       
Naturkategorien (landskab/dyreliv) er billeder, der viser naturens og dyrelivets skønhed  -  eller hæslighed.  Wildlife 
billeder bør tages i deres naturlige habitat.  Panoramaer er tilladt i denne kategori.                                                       
Komposit og non-komposit billeder er tilladt i denne kategori. 

7 :  Newborn 
Billeder af nyfødte.  Nyfødte defineres som regel som max. 3 uger gamle. 

8 : Åben klasse   -  mennesker, dyr, streetfoto, kunstfoto                                                                                                                     
og for alle de billeder, der ikke har sin egen kategori. 

9 :  Tema  -    Sort / Hvid 
Motivvalg er fuldkommen frit;  men det vil selvfølgelig være oplagt at vælge motiv, der får ekstraordinær udtrykskraft ved 
hjælp af den sort-hvide gengivelse. 
Billedet skal teknisk være fremstillet som sort/hvid. Tonede printmedier accepteres  -  varm, kold, metal osv..              
Formatet er helt frit og altså ikke begrænset af de øvrige kategoriers canvasmål 50x50 cm.                                                    
Dog skal værkerne være håndterbare, så de f.eks. kan komme gennem en almindelig dør  -  og uden problemer 
ophænges.  
Ekstraordinære transportudgifter dækkes af indsenderen. 

 

Kategorierne

Læs vejledningen grundigt vedr. specifikationer, priser og deltagelse på 
www.dff-photo.dk


