46. ročník celoštátnej
postupovej súťaže
a výstavy amatérsk ej
fotografick ej t vorby

foto © K ristína Baloghová: Open beaut y III

9. – 25. november 2018

SYNAGÓGA NITR A
vernisáž a vyhlásenie výsledk ov :
9. november o 17.00

Prijmite srdečné pozvanie na vernisáž
a slávnostné vyhodnotenie 46. ročníka
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy
amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018
dňa 9. novembra 2018 o 17.00
do Synagógy v Nitre

Sprievodné
fotografické
výstavy

Program
9. november 2018

Synagóga Nitra
15.30 rozborový seminár s členmi odbornej poroty
17.00 vernisáž a slávnostné vyhodnotenie
súťaže AMFO 2018
20.00 o
 tvorenie fotografických workshopov
Zabudnuté umenie – konceptuálny dokument,
architektúra
lektori: Petra Cepková a Juraj Novák
Príbehy dňa / príbehy noci – dokument
lektor: Jozef Sedlák
Portrét – rôzne prístupy k svieteniu
lektor: Jozef Peniak
10. november 2018
9.00 – 18.00 fotografické workshopy
9.00 – 14.00 portfolio review – konzultácie autorských fotografií s Rudolfom Lendelom
10.30 prehliadka Nitrianskeho hradu
a individuálne fotografovanie
20.00 portfólio, beseda a diskusia o fotografii
s Jozefom Sedlákom
11. november 2018

9.00 – 13.00 f otografické workshopy
a prezentácia výsledkov

9. – 23. november 2018
38. ročník Národnej súťaže amatérskej fotografie –
výstava fotografií z Českej republiky
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3
9. – 23. november 2018
Okamihy života – výstava fotografií
členov Fotoklubu Nitra a fotoklubu APF
pri Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
Galéria po schodoch, Krajské osvetové stredisko
v Nitre, Fatranská 3
1. – 30. november 2018
10 rokov FoTOP, výstava fotografií
členov fotoklubu Topoľčianky
OC Centro, Akademická 1651/1A, Nitra
8. november – 5. december 2018
Intímne priestory – autorská výstava
Andrei Koncovej a Jiřího Strachotu
Trafačka, Janka Kráľa 65, Nitra
kontakt: Zdenka Smrečková
tel.: +421 (0)911 540 018
email: zdenka.smreckova@kosnr.sk
viac info na www.kosnr.sk a Krajské osvetové stredisko v Nitre

hlavný partner
Podujatie z verejných
zdrojov podporil
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