Børge-Borgere, 13. mars 2019

MITT BORGEN
Lokal kulturuke 2019
«Mitt Borgen» er en fotokonkurranse blant beboere på Borgen. I Kulturuka 12. mars ble vinnerne av
konkurransen premiert og fotografiene vist fram for publikum på Borgen klubbhus.
Øyvind Larssen ønsket velkommen denne kvelden og fortalte litt om den avholdte fotokonkurransen
«Mitt Borgen» 2019. Bildene måtte være tatt på Borgen eller i nærmiljøet. Til sammen kom det inn 45
fotografier til konkurransen og det var bilder med alle årstidene representert og fra både barn/ungdom
og voksne. Juryen besto av: Fotograf Ronny Østnes, Henrik Woie og Øyvind Larssen fra Børge-Borgere.
Forut for denne kvelden hadde fotografen Ronny Østnes hatt et prosjekt med en av de eldste klassene
på Borgen skole hvor de ble inspirert til å fange livet i bygda si gjennom kameraet. Barna løste oppgaver
gjennom hele dagen og oppgavene var vide slik at kreativiteten kunne flyte. Østnes forklarte at barn
ennå ikke har lært hvordan bilder skal og må være, noe som gjør uttrykket deres svært befriende. De
handlet på impuls og denne impulsen var til å ta og føle på. Bildene ble sendt inn til fotokonkurransen.
Ronny Østnes mente at det var imponerende å se resultatet av så kort innsats. Han mente alle godt
kunne vært vinnere.
Juryens begrunnelse for valg av vinnere i ungdomsklassen har i år basert seg på humor og action.
I voksenklassen er juryens begrunnelse for valg av vinnere basert på komposisjon, teknisk kvalitet og
sansen for detaljer i motivene.
Noen av bidragsyterne var tilstede og fikk sine premier som var et forstørret og innrammet fotografi av
bildet sitt. Det var i alt 7 bilder som ble premiert, 4 bilder i voksenklassen og 3 i ungdomsklassen. De
premierte bildene var av: Cesilie Ringstad med et nydelig solnedgangsbilde, Mona Vestengen med 2
naturbilder tatt tett innpå små motiv og Monica Brenden med «Ben Redikk Fy Fasan», Othelia
Nærødegård Halland i ungdomsklassen med et humoristisk hundebilde og Timi og Sanna Linnea Sørlie
med bilder av lek i snøen.

Neste år vil fotokonkurransen skifte navn og få litt andre retningslinjer. Dessuten vil det bli mulig for
den enkelte selv å legge inn bilder hele året på Børge-Borgeres hjemmeside under headingen
fotokonkurranse.

