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Siden sidst
Glædelig sommer - eller
sensommerer er det nok blevet inden
bladet udkommer. Vi har lagt
klubbens 48.ende sæson bag os og
nærmer os hastigt 50-års jubilæet.
Det vil i stigende grad sætte sit præg
på både snakken og aktiviteterne i
klubben, for det er ikke planen at det
skal gå stille af. Foreløbig er der
tænkt på en stor, flot udstilling på
Gammelgaard og på en festmiddag
og -aften, begge dele i januar 2004.
Men der er stadig masser af plads til
forbedringer og andre lyse indfald.
Generalforsamlingen forløb, som det
kan ses i detaljer inde i bladet. Uden
dramatik, så det vil vi ikke hæfte os
ved. Dramatik har der derimod været
ved begge de veloverståede dueller,
som i foråret fandt sted i klubben.
Først bankede vi Downstairs efter
noder - igen. Selv om de fik dobbelt
så mange point som sidst, så var det
slet, slet ikke nok til at true Herlev.
Dernæst havde vi indbudt
Frederikssund og deres sort/hvide
billeder til duel, og vi havde også
indbudt en dommer, Frank fra
Negativ. Men han havde ligesom ikke
helt husket det, så han måtte tilkaldes
telefonisk sammen med en flok
kvajebajere. Det hjalp på humøret, og
især for gæsterne var der behov for
lidt hjælp. 14 - 7, Heja Herlev, og tak
for skænken, Frank.
Den traditionsrige weekend med
Höganisserne forløb traditionen tro
usædvanlig godt. Det begyndte ellers
overordentlig dramatisk, da
hovedstyrken med madpakker,

paraplyer og bykort stod parat til at
modtage gæsterne på Holmen til en
gevaldig bytur. Først indløb der
melding om, at gæsterne som
sædvanligt var mødt frem på
Vangegaard, og dernæst en melding
om, at øllerne var over ½ time
forsinkede. Så ændrede vi spontant
programmet til håndmadder på
terrassen og en fodtur i Helsingør.
Det fik nu ikke lov til at kaste nogen
dæmper på aftenens program,
hverken de kulinariske
overdådigheder ved gallamiddagen,
de kunstneriske højdepunkter under
lyddiasvisningen eller det mere
løsslupne natteroderi. Da det så
pludselig var blevet morgen, varmede
vi op med en gang boules, inden det
blev alvor og landskamp til vands, til
lands og i luften. Atter skete
retfærdigheden fyldest: vi fik lov at
beholde Lille Olsson, og gæsterne fik
en flot 2. plads.
I løbet af efterårssæsonen er der
planlagt rigtig mange udflugter og
weekendture. Ud over Frederikssund
Fotorally og SDF landsmøde er der
sat en skovtur og en weekendudflugt
til Sverige på programmet. Den
vellykkede rejse til Paris har givet os
mod på at prøve med flere udfarende
aktiviteter. Og det er nu op til os alle
sammen at afgøre, om det er
aktiviteter som samler tilstrækkelig
tilslutning og begejstring. For
begejstring må der til!

Referat af ordinær
generalforsamling den
21. maj 2002
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Billedsekretærens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og
budget; vedtagelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter,
revisorer m.v.
Eventuelt
Der var 10 medlemmer til stede. Det
var den samlede bestyrelse,
suppleanten, de to revisorer og to
medlemmer uden porteføjle.
Ad 1.
Det ene medlem uden porteføjle, Paul
Nilsson, blev foreslået til dirigent og
blev straks valgt. Han kunne
konstatere, at indkaldelsen til
generalforsamlingen havde stået i
februar-bladet, og der var således
indkaldt med lovligt, langt varsel.

hente billeder til os; Bernie fra
Sydafrika og Jørgen fra Vietnam. Vi
har haft en spændende aften med
digitale billeder ved Lise og Tage, og
formanden havde haft lejlighed til at
vise en retrospektiv kollektion af egne
billeder fra alle årene. De to dueller
fra sæsonen vandt vi stærkt:
Downstairs 19-12 og Frederikssund
14-7. Af de mange fototure udenfor
programmet nævnte formanden Uwe
og Lises tur til Sverige, Jespers
morgentur til Møns Klint og den netop
overståede tur hjem til Paris.
Klubben viste et udvalg af billeder fra
Den Nationale på Herlev Bibliotek, det
var en flot udstilling som gav god
opmærksomhed og forhåbentlig også
nye medlemmer. Vi er i årets løb
blevet beriget med to nye, Lotte og
Jesper, som begge er meget aktive.
Desværre har vi måttet tage afsked
med Henning, Palle Bo, Søren og
Eva.

I region nord har klubben igen været
med i toppen i alle kategorier, tillykke
til formanden selv med en 1. plads i
farvepapir. Også i SDF’s
landskonkurrence var klubben helt
fremme: Lise og Uwe fik sølv i
lyddias, Tage fik bronze i farvepapir,
Ad 2.
og Laurits fik dommerdiplom i lyddias.
Formanden alias Laurits A. Hansen
Ud over udmærkelserne blev
aflagde beretning om begivenhederne formanden slået til ridder af AFIAP og
i klubbens 48.ende sæson. Vi har
ASDF. Ved The Golden fik klubben
igen i år haft mange vellykkede
nogle meget flotte placeringer, ikke
gæsteaftener med bl.a.
mindst takket være Jesper med hele
Grønlandsfareren Henrik Berring,
13 antagelser (Tage fik 7, Laurits 5,
globetrotteren fra Kenya Ole E. Høj,
Lise 4 og Uwe 3).
stereofotografen fra København
Claus Neble og maleren fra Lyngby
Der er sket en tiltrænge oprydning og
John Klemens. Vores egne
sanering af klubbens lokaler og af
medlemmer har også været ude og

inventaret. Den gamle 16 mm
smalfilmsfremviser, som ikke har
været i brug i over 10 år, er bortgivet
til Gladsaxe Smalfilmsklub; det
fastskruede store forstørrelsesapparat
er skænket til et medlem fra Negativ
Roskilde og et af de mindre apparater
til en fra Nokia Fotoklub. Til gengæld
har vi modtaget et imponerende Durst
Laborator fra Per Kruse. Der er blevet
gjort grundigt rent i lokalerne, og vi vil
forsøge at lade ansvaret for én
månedlig rengøring gå på omgang.
Formanden håbede at der ville
komme endnu flere aktive
medlemmer i klubben, og takkede til
sidst bestyrelsen og alle i klubben for
indsatsen i den forgangne sæson. En
speciel tak gik til Uwe og Lise for
deres store indsats med tid,
bespisning, kræfter og udstyr til
klubbens produktion af lyddias, og
han supplerede takken med en
blomst.

Mogens Sørensen fra Køge Fotoklub.
I den samlede stilling blev de bedst
placerede:
Monochrome (sort/hvid): 1. Lise
Aagaard. 2. pladsen blev delt mellem
Tage Christiansen, Jørgen Jakobsen
og Laurits A. Hansen.
Farvepapir: 1. Lise Aagaard; 2. Tage
Christiansen; 3. Uwe Hess
Dias: 1. Jørgen Jakobsen; 2. Paul
Nilsson; 3. Laurits A. Hansen.
Konkurrencen Årets billede blev
bedømt i KFAK af Ove Lyngsie, Egon
Andersen og Birgit Olsen. Vinderne
var:
Monochrome (sort/hvid): Lise
Aagaard
Farvepapir: Susanne Sørensen
Dias: Laurits A. Hansen.

Der var ingen kommentarer eller
spørgsmål til formandens beretning,
som forsamlingen herefter klappede
af.
Ad 3.
Billedsekretæren alias Uwe Hess
præsenterede statistikkerne for årets
konkurrencer. Deltagelsen i de fire
glaskonkurrencer var kraftigt stigende
i monochrome (sort/hvid) og lidt
aftagende i både farvepapir og dias.
Deltagelsen er stadig temmelig lav,
når man ser på hvor mange vi er.
Konkurrencerne var bedømt af Knud
Christensen fra Focus 75, Jeppe
Fisker fra Frederikssund, Erik
Jørgensen fra Negativ Roskilde, og

Konkurrencerne i Natur og Portræt
blev bedømt af Ole Knudsen,
Skovlunde Fotoklub. Her vandt Lotte
Bryrup i portræt og Lise Aagaard i
Natur. Laurits uddelte store
præmieglas og tinpokaler til Lise og
enkelte andre af de heldige vindere.
Ad 4.
Kassereren Jørgen Jakobsen uddelte
det reviderede regnskab og
bestyrelsens forslag til budget for det
kommende finansår.
Der var et markant overskud på 3246
kr., og det endda på trods af at der er
kommet færre kontingenter ind end

budgetteret. Den største afvigelse fra
budgettet er, at kaffekassen har
bidraget med uventede 1400 kr.. Det
er hovedsagelig fordi den af praktiske
årsager blev tømt for mønter - vi skal
ikke forvente et overskud af den
størrelse fremover. Så er der brugt lidt
færre penge til bladet, meget færre
penge til dommere og andre gæster,
og også færre penge til gaver.
Kassereren fremhævede at driften i
rimelig grad hviler i sig selv, og at
klubbens formue er ganske stor. En
tredjedel er bundet til
jubilæumskontoen, og der er ikke
noget forgjort i at spare lidt op til
jubilæet. Der er også flere ønsker til
inventar og indretning, men det hører
jo under næste års budget.

bestyrelsen havde allerede i
indkaldelsen fremlagt forslaget om
uændret kontingent, og i betragtning
af klubbens formue kunne det
egentlig godt forsvares.

Herefter blev regnskabet stillet til
debat. De fleste bemærkninger gik på
hvad det kunne være godt at bruge
pengene til. Det blev foreslået at
klubben kunne give et bidrag til
fotorejser som den til Sverige. Der var
også forslag om et udsugningsanlæg,
en affugter til lokalet for at undgå
svampesporer o.l., og en glat
gulvbelægning af fx vinyl. Kassereren
resummerede, at der ikke var
spørgsmål til regnskabet, som
herefter blev godkendt.

Ad 6.
Der skulle i år vælges kasserer og ét
bestyrelsesmedlem. Jørgen Jakobsen
blev genvalgt til kasserer. Joan Olsen,
som i årets løb var rykket fra
suppleant ind på en bestyrelsespost,
erklærede sig villig til valg til
bestyrelsen og blev omgående valgt.
Cai Nielsen og Jesper Plambech blev
valgt til suppleanter til bestyrelsen
(med møderet for samme) og med
stort bifald.

Så gennemgik Jørgen forslaget til
budget, som var baseret på uændret
kontingent for 9. år i træk. Under
forudsætning af uændrede aktiviteter,
beskedne indkøb til lokalet, reparation
af et lyddias-apparat og i øvrigt ingen
katastrofer, viser budgettet et
forventet underskud på 1500 kr. Det
er selvfølgelig ikke smart med et
budgetteret underskud, men

Ved diskussionen nævnte Paul, at
han måske kunne lave en ombytning
mellem klubbens ulyksagelige Leitz
lysbilledapparat og en CA2500
ligesom den, vi havde tidligere. Han
fik tilslutning til at arbejde videre med
historien. Forslaget til budget og det
uændrede kontingent blev vedtaget
med brusende klapsalver.
Ad 5.
Der var ikke fremkommet forslag til
behandling på generalforsamlingen.

De to revisorer, Lise Aagaard Nielsen
og Susanne Sørensen blev genvalgt
mens alle klappede.
Revisorsuppleanten Grethe Wiede
var ikke til stede, og i stedet
acceptede Paul Nilsson at stille op til
posten. Han blev valgt på ét sekund,
og på den måde blev der poster til
alle de fremmødte.
Ad 7.

Under eventuelt blev der snakket om
mangt og meget indenfor fotorejser
og hvervning af nye medlemmer.
Laurits sagde at turen til Paris havde
været en stor succes for de 4, der var
af sted, og han ville godt planlægge
noget lignende næste år. Og han ville
også godt annoncere det noget
tidligere, evt. i bladet. Af andre
rejsemål nævnte Jesper Prag,
Budapest eller Warchawa, som alle
kunne nås med bus indenfor rimelig
tid, og med heraf følgende væsentligt
lavere udgifter. Uwe foreslog, at
klubben lejede en hytte et passende
sted i det svenske, og vi lavede en
weekendtur i løbet af efteråret (efter
SDF landsmøde og udenfor uge 42)
med medbragt forplejning.
Jesper fremsatte et forslag om at
klubben kunne hverve nye unge
medlemmer ved at nogen, herunder
ham selv, ville besøge kommunens
skoler og vise hvad vi arbejder med.
Og så samtidig lave et program, der
kan vække interesse blandt unge
mennesker. Det forslag gav en del
debat. Paul havde ikke interesse i at
være entertainer for unge mennesker,
og et par stykker mente at vi skulle
sørge for at være helt ærlige omkring,
hvad der foregår i klubben med
konkurrencer, billedkritik og sådan, så
vi ikke lokker nogen ind på falske
forudsætninger. Uwe mente at vores
målgruppe snarere var de 20 - 30
årige, men at de der arbejder seriøst
med billeder og/eller foto, med forsæt
holder sig udenfor klubberne.
Debatten drejede hen i retning af at
klubben kunne have fordel af at gøre
sig mere synlig. Ud over at vise

Dansk Fotografi på biblioteket skal vi
have flere udstillinger; der er allerede
planlagt én med vores egne billeder til
september. Jesper foreslog at vi viser
’månedens billede’i lokalavisen, og at
vi laver en vandreudstilling til brug for
skoler (og ungdomsskoler o.l.) som
har vægt på hvad man selv kan gøre
ved billederne, digitale billeder,
kreative detaljer og sådan.
Bestyrelsen (og suppleanterne) fik til
opgave at arbejde videre med de
mange ideer.
Jesper nævnte endvidere, at det godt
kan opleves svært at komme ind i en
klub, når man det meste af tiden ikke
ved hvad der snakkes om (SDF,
Region Nord, glaskonkurrencer,
lyddias og andre fremmedord). Der
var bred enighed om at det var en
velkommen kritik, og nogen
(bestyrelsen) vil se på om man kan
lave en ’velkommen i vores klub
folder’som fortæller hvad der sker og
hvorfor.
Da debatten ebbede ud afsluttede
Paul generalforsamlingen og takkede
for forsamlingens disciplin og pæne
opførsel.
---Herefter stod Joan for lodtrækningen
om to flasker rødvin blandt de 6
medlemmer, som havde betalt
kontingent et helt år forud. Det var
Jørgen, som var så heldig.
- ref.: Jørgen

Program efterår / vinter 2002,
forår 2003:
20. august: Vi mødes igen - denne gang på Bakken (NB: ændret
mødested)
På trods af hvad der står i programmet i bladet, så bliver første klubaften i
sæsonen en Bakketur. Der bliver indkaldt pr. brev. De, der har lyst, aftaler
fælles spisning på et af de hyggelige spisesteder med Jørgen. Vi mødes så
med resten udenfor Bakkens Hvile kl. 19.30.
27. august: Vores helt egne billeder
Til oktober har vi fået lov at udstille nogle af vores egne billeder i Herlev
Bibliotek. I aften ser vi på de billeder, som vi hver især har tænkt os at tage
med til udstillingen, og giver hinanden kritik (helst positiv - forslag til
forbedringer og sådan). Vi giver gode råd og ideer og hjælper med at vælge
billeder. Tag en samling af dine bedste billeder med - både sort/hvid og farve
kan bruges.
HUSK: aftal fælles kørsel til Frederikssund Fotorally m.v.
søndag d. 1. september: Frederikssund Fotorally (NB: ændret mødedag
og -sted)
Mødested er i Elværket, overfor kirken mellem kl. 09 og 10, hvor der er
morgenkaffe. Starten får kl. 10.00 til kapfotografering på to bundne emner i
den morgentunge by. Der må bruges både sort/hvid og farve, og måske også
digitaler. Når rally’et er overstået, kører vi over broen til Laurits & Lissi, hvor vi
spiser madpakker. Dagen rundes af med en gang naturfotografering i det
nordligste Horns Herred.
3. september: Aftenudflugt til Roskilde (NB: ændret mødested)
Atter en udflugt, denne gang til kongebyen. Vi mødes på Museumsøen (ved
Vikingeskibsmuseet) kl. 19.30. Herfra kan vi se natten sænke sig over
Roskilde Fjord - og over byen med de flotte tårne.
10. september: Uwes billedaften
Det er nu Uwes tur til at fremvise en retrospektiv samling af sine billeder
gennem de sidste ca. 40 år. Hvad er der gået forud for de flotte, mørke og
stemningsfulde farvebilleder, som vi kender? Der er fuldt af inspiration i
klubben i aften.
Husk: aflevering til glaskonkurrence nr.1.

onsdag d. 18. september: Besøg i Louisiana (NB: ændret mødedag og sted)
Vi skal især se den spændende videokunstner Dough Aitken, som utvivlsomt
kan give os gode ideer til de næste lyddias-projekter. Der er også andre ting,
bl.a. en del billeder, som vi sikkert kan have glæde af at se på. Vi mødes
udenfor hovedindgangen kl. 19.30.
24. september: Vi besøger de andre klubber i Lille Birkholm
Vi inviterer os selv på besøg i Birkebryggeren, Dartklubben, Fiskeklubben og
hvad vi ellers kan få fat i af beboerklubber i vores bebyggelse. Vi ser, hvad de
laver, tager nogle billeder, fortæller om os selv og sådan.
1. oktober: Lyddiasaften
Nu er det første lejlighed til i fællesskab at se, hvad der er kommet ud af
anstrengelserne med de nye lyddias, som nok skal nå at blive klar til SDF
landsmødet næste weekend. Mon ikke også vi får set et par af de gode,
gamle serier ?
Husk: aftale fælles kørsel til landsmødet i weekenden.
Husk: aflevering af dias til Region Nord.
fredag - søndag d. 4. - 6. oktober: SDF Landsmøde i Maribo.
SDF’s landsmøde er i år i Maribo. Vi mødes med alle vennerne fra de andre
fotoklubber og ser landsudstillingen (Den 21. Nationale) for første gang. Vi
skal også til landsmødemiddag, modtage alle vores præmier og feste, og vi
skal have fremvist vores nye lyddias.
8. oktober: Bedømmelse af glas 1.
Så er det i aften, at sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvem
er dommeren, hvilke bemærkninger får vores billeder med på vejen, og hvem
bliver aftenens heldige vindere?? Er det igen et af de nye talenter eller en af
de garvede rotter? Der er dømt flotte billeder på tavlen!
Husk: aftale fælles kørsel til Frederikssund på torsdag.
torsdag d. 10. oktober: Resultatet af Frederikssund Fotorally (NB:
ændret mødested og -tid)
Frederikssund Fotoklub arrangerer bedømmelse af deres fotorally. Hvem
løber med præmierne denne gang? Hvordan har de andre løst de bundne
opgaver? Mon vi får nogle spændende billeder at se?
15. oktober: ikke noget møde.
fordi vi holder fri. Det er efterårsferie.
22. oktober: Besøg af Erland Pillegaard.
Det er mange år siden, Erland sidst har været i klubben og beriget os med

sine spændende eller mærkelige, men i hvert fald meget personlige billeder.
Men nu er det lykkedes os at få den kendte fotograf med erfaring fra
hundredvis af internationale udstillinger og saloner til at komme forbi i
klubben og vise os glimt fra sin store og varierende produktion.
Husk: aflevering til glas 2. Husk også at aftale tid, sted og fælles kørsel til
skovturen på søndag.
søndag d. 27. oktober: Skovtur
Atter en chance for at tage naturbilleder for de, der glippede lejligheden i
forbindelse med Frederikssund Fotorally. I mellemtiden har vi arrangeret
efterårsfarver og lav sol, så det skal nok blive flot. Vi aftalte jo i tirsdags, hvor
og hvornår vi mødes, så det er bare at pakke filmene og madkurven og
komme afsted.
29. oktober: Besøg af Leif Schack-Nielsen
Leif har været på rejse til Madagascar, og har taget nogle ustyrligt flotte
billeder. Dem vil vi nu få lejlighed til at glæde os over. Leif vil også fortælle om
sine oplevelser på øen.
5. november: Bytur i skumringen. (NB: ændret mødested)
Vi mødes over en pint i Shamrock kl. 19.30 (den irske pub i Scala, overfor
Cirkusbygningen). Når vi så er færdige med at mødes, går vi ud og tager
billeder i byen mens det tusser. Måske bliver det endda helt mørkt, så vi kan
komme til at tage de rigtig gode billeder.
12. november: Besøg af billedkunstnere.
Det er billedhuggeren Peter Hesk og hans kollega Jan, der kommer i klubben
i aften og fortæller om billeder med meget mere. De vil også kommentere en
stak af vores egne billeder. Kom og en ny vinkel på dit billedsyn og tag del i
billedsnakken. En rigtig billedaften.
19. november: Fotografering i Paul’s atelier. (NB: ændret mødested)
Paul har igen inviteret os indenfor i sit veludrustede atelier på Sorgenfri Torv.
Vi får mulighed for at fotografere hinanden, medbragte modeller og hvad vi
ellers ønsker at kaste atelier-lys på. Vi vil også tage et digitalt apparat og
computer med, så vi kan se resultaterne med det samme i baglokalet.
26. november: Bedømmelse af glas 2.
Så er der nok et spændende arrangement i klubben! Det er sæsonens anden
glaskonkurrence, hvor vi får nok en dommer til tavlen og til at fortælle, hvad
hun synes om vores billeder. Det bliver spændende at høre kommentarerne,
og det bliver ikke mindst spændende, hvem der er aftenens dygtige vindere.
Husk: aflevering af farvepapir til Region Nord.

3. december: Jesper viser billeder fra Gambia.
Vores egen Jesper har været i Gambia, hvor han blandt andet tog nogle
billeder. Dem vil han i aften vise os et fyldigt udvalg af, eventuelt under
ledsagelse af indfødt musik. Det bliver stensikkert en serie af smukke
naturbilleder, vi kommer til at opleve på skærmen.
10. december: Juleafslutning.
Det er tid til den traditionsrige jule-hygge i klublokalet. Vi fejrer den
tilstundende højtid med glögg, julekage og juleknas. Tag en lille ting (til ca. 15
kr.) med, som er smukt indpakket til gavelotteriet. Tag også godt med
skillemønt med, for vi har også som sædvanligt en medrivende auktion over
fotografiske mærkværdigheder fra pulterkammeret, Pauls baglokale og andre
raritetskabinetter. Gør et godt køb - en hadegave for en slik.
Husk: aflevering til glas 3.
- - - jul og nytår - - 7. januar 2003: Billeder fra udflugterne.
Vi har nu haft hele juleferien til at lave billeder fra efterårets mange udflugter.
Det bliver spændende at se, hvor forskellige billeder vi har fået ud af at
fotografere de samme steder. Der er sikkert ideer og inspiration at hente
både til at arbejde videre med billederne, og til at tage nogle nye.
14. januar: Digitale billeder.
I aften er det Jesper, som viser og fortæller om mulighederne ved digital
billedbehandling med mere. Vi har fået fingre i et projektionsudstyr, så man
kan se på skærmen hvad der sker, når man vrider på farverne og filtrene og
gør ved. Kom og få afkræftet dine fordomme om digitale billeder. Samtidig
uddeles en fil med et digitalt billede til alle, der har lyst til at arbejde videre
med det og vise det frem senere på året.
Husk: aftal fælles kørsel og madindkøb mv. til weekendturen.
fredag - søndag 17. - 19. januar: Weekendtur til den svenske vinter
Vi tager på hyttetur til Unnaryd i nærheden af Ljungby - det ligger omme i
Sverige. Her holder den svenske vinter til, og den skal vi tage billeder af i
løbet af weekenden. Ind imellem er der fælles spisning, aftenhygge m.v. Der
er gode muligheder for at supplere sine naturbilleder - og måske for en
lyddias-serie?
21. januar: Bedømmelse af glas 3
Så er det allerede tid til sæsonens tredje glaskonkurrence. Vi ser på de nye,
flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvilket billedsyn
ligger til grund for aftenens bedømmelse, og hvem er de dygtige
billedmagere, der løber af med de tre glas? Tegner der sig monstro et billede

af, hvem der bliver årets fotograf i de forskellige kategorier ??
28. januar: Besøg af Tilde
I aften får vi besøg af Tilde, som vil vise os en samling af sine spændende
billeder og fortælle lidt om dem.
4. februar: Billederne fra den 21. Nationale.
Nu har vi lejligheden til på tætteste hold at beundre billederne fra Den 21.
Nationale, der havde premiere på landsmødet i Maribo. Vi vælger det udvalg,
som vi senere på ugen skal have hængt op og udstillet på Herlev Bibliotek.
Husk: aflevering til glas 4. Husk også at aftale hvem der hænger billeder op
på torsdag.
11. februar: Intern billedkritik.
Vi øver os på at yde positiv kritik af hinandens billeder. Tag en lille stak
billeder med, og modtag forsamlingens bemærkninger, kritik og forslag til
ændringer og forbedringer. Et billede handler (også) om at videregive en
oplevelse eller et indtryk. Derfor skal man være opmærksom på, når man
laver billedet, hvordan det bliver modtaget. En billedaften, hvor vi kun er os
selv og hinanden.
18. februar: Hvad fik vi ud af de digitale billeder?
I aften ser vi på de billeder, som vi hver især har fået ud af den billedfil, der
blev udleveret 14. januar. Hvor forskellige billeder kan man lave efter de
samme digitaler? Hvor kreative billeder kan man lave, før det bliver bare for
meget? Hvordan ser den rigtige farve ud, og hvad er god smag?
25. februar: Lyd og lyddias.
Vi ser på den lyd, der gør lyddias til det, det er. Lyd ændrer billederne, har
Jørgen nogle gange demonstreret. I aften gør han det så igen. Vi ser på
hvordan man kan finde ’den rigtige lyd’som smelter sammen med en
billedserie. Der bliver nok også tid til et par gensyn med nogle lyddias fra
klubbens righoldige samling. Kom og slå ørerne ud.
--Kommende afleveringer og bedømmelser:
4. marts: Husk: indlevere til Natur og Portræt
11. marts: Bedømmelse af glas 4.

Formand:
Laurits A. Hansen
Skibbyvejen 10
4050 Skibby
4752 8494
Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567

Billedsekretær:
Uwe Hess
Søvej 13
2665 Vallensbæk Str.
4354 0325

Næstformand/referent:
Joan Olsen
5. Juni Plads 3, 2.
2000 Frederiksberg
3887 9729

Externe konkurrencer:
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600 Glostrup
4363 1935

Suppleant:
Cai Nielsen
Højbjergvej 47 st. th.
2730 Herlev
4491 7198

Suppleant:
Jesper Plambech
Høje Gladsaxe 72, 1. tv.
2860 Søborg
3966 8775

Postgiro: 4 03 36 98
ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE
I FOTOKLUBBEN… ..
ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB
- så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op
på en klubaften-tirsdage 19.30
HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN 14-16 PARTERRE

www.herlev.fotoklub.dk
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Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tach@image.dk

