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Andre plass: Lysmaling

Kommentar
Dette ble vinnerbilde etter lang diskusjon. Det var
noen andre som kom tett opptil, men ble forfordelt
grunnet helhetlig kvalitet og komposisjon. Bildet har
flotte stemningselementer og sitter godt rent
komposisjonelt. Ørnen er det som løfter bildet opp.
Den gir det nødvendige formidlende element og
skaper en historie rundt ørnens flukt og jakt. Det
hvite i fjærdrakten er setter fokus utenom månen -
men blikket blir tvunget rundt i bildet - og som er
bra. Noe mer støyreduksjon med nem hånd kunne
kanskje hevet bildet mer. Tidlig morgen stemning,
nær blåtimen, der det i hovedsak er to farger. Fin
balanse mellom fuglen og månen. Dette bildet
grenser til å være utenfor temaet dersom det var i
blåtimen, men den mørke stemningen tolkes til å
være innenfor det juryen kaller natt. Vakkert bilde og
flott komposisjon.

Fotograf
Ida Kristin Vollum

Kommentar
Herlig bruk av lys, formen blir som en installasjon.
Flotte kontraster i bildet - både personen, steinen
vedkommende står på samt stjernehimmelen bak
utgjør en flott effekt. Fin symmetri i bildet og
mønsteret laget med lys balanserer fint med resten
av motivet.



Tredje plass: City lights

Hederlig omtale: Skrekkblanda Fryd

Hederlig omtale: Aurora

Fotograf
Katrine Kvinnesland

Kommentar
Spennende rød formasjon i natta. Abstrakt og
konkret på en gang. Minner om Nordlyset. Lyset
nede i venstre hjørnet burde ikke vært med ( kunne
blitt tildekket/fjernet/croppet ). Flott komposisjon av
hovedmotivet. Kunne endt som vinner uten den
nevnte hvite flekken.

Fotograf
Terje Kolbeinsen

Kommentar
Blinkskudd - her har fotografen fanget et øyeblikk av
full begeistring. Bildet inneholder energi, fart, farger
og glede. God balanse i bildet. Fotograf kunne
vurdert lenger lukkertid for ytterligere indikere fart.
Juryen liker at bildet forteller en historie med voksne
som har det kjekt.

Fotograf
Ida Kristin Vollum

Kommentar
Et nydelig nordlysbilde! Fortjener hederlig omtale.
Denne typen bilder fremstår som særs vakre med
nordlyset i fokus. Men det mangler det lille ekstra for
å få betrakteren til å stoppe opp med bildet. Det kan
ofte bli litt historieløst til tross for alt det vakre.
Muligens ville en person eller skikkelse i bildet
skapte en historie som ville hevet dette bildet opp til
vinnerbilde. Spennende vinkel og god belysning, fin
balanse i bildet.



Hederlig omtale: Gdansk by night

Hederlig omtale: Campingvogna

Hederlig omtale: Fairytale

Fotograf
Knut W. Selsaas

Kommentar
Fint balansert foto, harmonisk belyst husrekke som
speiles gradert. Den røde livbøyen samt en dyster
himmel gir fine kontraster til bildet. Den Røde
livbøyen tregger dog litt mye av oppmerksomheten
til betrakteren.

Fotograf
Ida Kristin Vollum

Kommentar
Lekkert komponert bilde, med skråstilling av
campingvogn og tredeling av bilde. Forteller en
historie med den litt eldre campingvognen og den
mektige himmelvei. Godt utført, men mangler den
siste prikken over "i'en", kanskje en person inne i
campingvognen, eller utenfor.

Fotograf
Alina Pettersen

Kommentar
Kreativ tilnærming til temaet, og viser en situasjon
hvor man lurer på hva som skjer. Bildet er noe
mørkt, og ikke alle jurymedlemmene såg katten før
jurymøtet. Komposisjon halter litt, særlig om man
ikke får med seg katten. Hovedelementet får for liten
plass, - kanskje det hadde føltes mer rett om jenta
var vendt innover i bildet. Vi antar at fotografen
ønsker å få med månen, men det sterkt
overeksponerte månen tar for stor oppmerksomhet.
Bildet fikk flest poeng totalt sett - men ingen av
jurymedlemmene hadde bildet som vinner, og andre
bilder ble valgt til medaljeplasseringene.



Hederlig omtale: Benken

Antatt: stjerneklart

Antatt: Night in Lofoten

Fotograf
Kenneth Kvinnesland

Kommentar
Kreativt og vakkert bilde. Det er noe gudommelig
over bilde, med det sterke lyset, refleksjon av treet.
Akkurat som man trer inn i noe større enn en selv.
Et bilde vi ikke har sett før, men med en sterk
storyline. Fikk ikke så mange poeng i første runde -
men vokste på Juryen.

Fotograf
Therese Ljusnes Ytterøy

Kommentar
Flott stjernebilde der fotografen også har fått med litt
nordlys. Personen med hodelykt gjør at bildet blir
mer interessant.

Fotograf
Guro Sandsgaard

Kommentar
God komposisjon, kontraster og nattlys. Uklart
hovedmotiv. Burde kanskje rammet bildet inn med
mindre del av fiskehjellet.



Antatt: Natt

Antatt: Et landemerke i rødt.

Antatt: Natt

Fotograf
Steinar Røgenes

Kommentar
Artig bilde, streetphoto, fint komposisjon og god
plassering av jenta som er på vei ut (eller hjem) i
bynatten. Fint med lyset inn fra høyre som
fremhever personen og lager liv i kjolen. Synd bildet
er uskarpt og grovkornet.

Fotograf
Harald Steinar Aase

Kommentar
Lekkert bilde med en snert. Liker komposisjon, de
røde elementer, men kunne ønske bildet var lysnet
litt, så motivet hadde blitt klarer. Nå er det
utelukkene lyslinjene som bærer bildet.

Fotograf
Steinar Røgenes

Kommentar
Flott ( og halvskummelt ) natte-gatefoto. Gir flott
stemning og en undrer seg hvorm som går hjem
alene nå. heller litt til høyre, og en burde nok tatt en
liten oppretting av fotoet.



Antatt: melkeveien

Antatt: Nattelys

Antatt: Nattegjest

Fotograf
Therese Ljusnes Ytterøy

Kommentar
Melkeveien er flott gjengitt. Teltet "speiler"
melkeveien (tenker da fargen) Det lille av lys som
viser på fjellene er i mine øyne med på gi mer
dybde i bildet enn om det hadde vært en svart
silhuett. Treffer godt på "natt". Men teltet er veldig
lyst/synlig, og kunne vært tonet ned.

Fotograf
Sondre Mosdal

Kommentar
Et flott nattbilde med stjernehimmel. Skyene på
himmelen og refleksen i vannet gjør noe av dette
bildet. Flott med en forgrunn. Hodelykten er litt for
dominerende og burde ha vært noe svakere. Litt for
lang eksponering. Startrails kunne vært unngått.

Fotograf
Nils Johannes Tollefsen

Kommentar
Natt bilder kan ofte ende opp som produkt uten
historie og formidling. Dette er et godt eksempel på
hvordan fotografen har skapt en historie hvor
betrakter kan undre seg over ( hva er det som
bringer dette mennesket hit på natten ...) . Et
religiøst element i form av bygget bak forsterker
formidlingselementet. Lang lukkertid gjør skikkelsen
dynamisk og skaper bevegelse. God kontroll på
lyset. Mulig at bilde ville fungert enda bedre i
monokrom, eller med svakere fargegjengivelse.



Antatt: Light up

Antatt: Finnkjerka, litt hollywood

Antatt: Buss på bru

Antatt: Natt_1

Fotograf
Kenneth Kvinnesland

Kommentar
Fine linjer og skyggevirkning. Dybde og
fargespekter gjør fotoet interessant. Bildet bør trolig
rettes opp noe.

Fotograf
Roy Inge Welde

Kommentar
vakkert, mystisk og uvirkelig. Kontrastfargene blått
og rødt lyser opp mot hverandre under fjellene.
Spennende bilde. Kanskje noe for mye forgrunn.

Fotograf
Knut W. Selsaas

Kommentar
Flott komposisjon og bruk av lukkertid.

Fotograf
Pål Kønig

Kommentar
Godt teknisk bilde, flott komposisjon og forteller en
historie om et yrende liv.



Antatt: Kirkjufell

Antatt: Hestene i Kvalsvik

Antatt: Lofoten

Fotograf
Guro Sandsgaard

Kommentar
Mange gode bilder er tatt av denne fossen og fjellet.
Dette bildet skiller seg ut fra den store mengden.
Her er lyssettingen spesiell noe som skaper en
dramatisk og noe mystisk stemning. Flott
komposisjon, men hadde nok fungert enda bedre i
en litt lysere versjon slik at hovedelementene ble
tydligere.

Fotograf
Harald Steinar Aase

Kommentar
Hadde det ikke vært for perspektivet og utsnittet, så
kunne dette bildet kommet høyt opp. Bildet oser av
mystikk og nerve - og gir betrakteren masse rom for
undring. Det blir desverre litt trangt i bunn og vel
mye himmel. Potensialet i dette motivet er enormt.

Fotograf
Jone Torkelsen

Kommentar
Et godt nordlys bilde. Her settes det i kontekst med
klippfisk, fjellene. Hadde du dreid kamera litt mer
mot høyre kunne en mistet broen som forstyrrer litt.



Antatt: Teltturen

Antatt: Avaldsnes kirke by night
monocome

Fotograf
Ida Kristin Vollum

Kommentar
Flott stjernebilde med stjernespor. Teltet og
personen gjør at bildet blir mer interessant. Flott
standpunkt som gjør at personen ser ut som står på
kanten til "evigheten" Fine kontraster, mye energi i
fotoet.

Fotograf
Frode Fjermestad

Kommentar
Greit kveldsbilde av kirke


