Exposició fotogràfica col·lectiva: GENT DE BORREDÀ PEL MÓN
Borredà de Festa s'ha proposat aquest any organitzar una exposició de fotografies de
viatges de persones que se sentin vinculades al poble. La idea és fer una volta al món
gaudint i compartint els itineraris dels nostres veïns i veïnes. Volem airejar aquestes
imatges que quan tornem de vacances es desen al calaix i ja no veu ningú ¡¡. Fem
plegats la volta al món!
Gràcies
1. Podeu aportar les fotografies de dues maneres: impreses en paper fotogràfic o en
format JPG. Si opteu pel paper, les podeu deixar dins un sobre a la bústia de
l'ajuntament indicant: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA GENT DE BORREDÀ PEL
MÓN amb el vostre nom, telèfon i el nom de l'indret o població i país visitat. Si
opteu pel format JPG s'han de fer arribar al mail borredadefesta@gmail.com
2. Formats recomanats:
10cm x 20cm ///16cm x 20cm /// 20cm x 24cm /// 20cm x 30cm
3. Les fotografies han d'haver estat preses a algun lloc de fora de Catalunya. La
imatge d'una persona podrà aparèixer un màxim de 3 vegades a l'exposició.
4. A les fotos s'hi ha de veure com a mínim una persona de Borredà però també els
paisatges, monuments o persones que volem mostrar. El visitant de l'exposició ha de
poder endevinar amb un sol cop d'ull quin viatge està amagat a la fotografia.
5. Totes les fotografies aportades en paper seran exposades i s'enganxaran sobre un
suport rígid. Un cop acabada l'exposició les fotografies es retornaran al seu autor
adherides a aquest mateix suport.
6. Les fotografies enviades en format JPG es projectaran en una pantalla de forma
aleatòria. Els organitzadors de l'exposició en podran fer alguna impressió en paper si
fos necessari per a completar la mostra.
7. Les obres s'exposaran al Casal de la Gent Gran del 10 al 18 d'agost de 2019.
8. El termini de presentació de fotografies finalitza el 20 de juliol de 2019.

