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Siden sidst
Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står
med et duftende frisk blad i hånden.
Bagerst i bladet er det spændende
program for efterårets klubaftener, og
her forrest kigger vi bagud.

arrangementer i klubben, herunder
besøg af Per Buchmann, der fortalte
om RAW filer, og af Thomas Engell,
der er filmklipper, instruktør og komponist, og som fortalte om lydens betydning for film – og billeder. Og en
god tur i Sydhavnen i halvskyet og
Foråret startede med et brag af aktivi- blæsende vejr samt en fantastisk afteter omkring vores bedømmelse,
slutning på Bakken. Flere af de anarrangement, ophængning og åbning noncerede arrangementer i foråret
af udstillingen ”Mellem Sund og
måtte laves om i sidste øjeblik, fordi
Bælt”. Det var et meget flot arrangeaftalerne alligevel ikke var på plads
ment, som vi godt kan være stolte af, eller der var gået noget andet galt;
og det er vi da også. Det høje niveau det har vi prøvet på at undgå i efteraf udstillingens plakater og kataloger årsprogrammet.
havde ikke været muligt uden en betydelig sponsning fra Per Valentin;
En af de ting, der ikke gik helt godt,
mange tak for den.
var vores duel med Frederikssund.
Efter at vi et kort øjeblik så ud til at
Ikke så snart havde vi vænnet os til
vinde, lagde de sig på en førsteplads
fred og ro før vi gik i gang med Natur- og fik ved hjælp af nogle lidt ejendomworkshoppen på Vangegaard. Det var melige voteringer cementeret den
Dorf og Jesper, der havde undfanget placering. Vi har straks udfordret dem
ideen, og som stod for den pædago- til en revanche til februar, men først
giske del af workshoppen, mens en
skal vi lige den 28. august have vist
håndfuld af os andre ordnede mad og Downstairs hvem der er de bedste.
andre praktiske detaljer – og i øvrigt
Så – frem med dine to allerbedste
også var med til at lave naturbilleder i papirbilleder nogensinde og tag dem
det lunefulde sommervejr. Det kom til med til duellen!
at gå rigtig, rigtig godt, og der er
skamros til os i det nyeste nummer af Tillykke, tillykke og tillykDansk Fotografi.

ke!

Nu er resultaterne fra Den Nationale
udkommet, og det er nogle fantastisk
flotte resultater. Dorf, der sidste år
måtte nøjes med en samlet 2. plads,
har i år vundet med sine 5 medaljer
(heraf én af guld, en bronze og resten
sølv), 7 diplomer og i alt 21 antagelser. Valentin blev en flot nr. 2 med 6
medaljer (4 guld og 2 sølv), 3 diploEllers har foråret budt på mange gode mer og i alt 17 antagelser. Ud over de
Inden workshoppen havde klubben
generalforsamling, hvor både Laurits
og Tage valgte at forlade bestyrelsen
efter henholdsvis 18 år som formand
og 18 år i bestyrelsen. De har gjort en
kæmpe indsats, og blev fuldt fortjent
belønnet med Herlev Fotoklubs Fortjenstmedalje.

to har Tommy fået medalje (af sølv)
og i alt 2 antagelser, og Uwe og Lise
fik hver 3 antagelser mens Palle, Rina, Tage og Susanne hver fik antaget
ét billede – hver. Tillykke til de dygtige
– og især til debutanterne Palle og
Rina. Desværre havde Dorf valgt at
indsende sine billeder på vegne af
Biogon, så det i år blev den klub, som

blev danmarksmester, mens Herlev
kom helt ned på en 4. plads – det er
nu heller ikke noget at skamme sig
over.
I den Censurerede har Laurits fået
antaget to værker, heraf en serie –
tillykke også til ham.

Referat af ordinær generalforsamling
den 22. maj 2007
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 12 medlemmer til stede, heraf den samlede bestyrelse og suppleanten.
Ad 1.
Susanne blev foreslået som dirigent, og blev straks valgt. Hun takkede for
valget, og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen havde stået i
klubbladet fra februar, og at den således var lovligt indvarslet.
Ad 2.
Formanden (Laurits) aflagde beretning om begivenhederne i klubbens
53.ende sæson, som især havde været præget af to store begivenheder:
klubbens bedømmelse af SDF’s ”Den Censurerede” og afholdelsen af
”Mellem Sund og Bælt” som en ualmindelig fin og velbesøgt udstilling på
Gammelgaard. Ud over højdepunkterne har vi haft mange gode gæsteaftener, hvoraf skal fremhæves besøg af Ole Susziekiewicz, de tre furier Birgit,
Kristine og Evelyn fra KFAK, malerne Hanna Fink og Anna Trans og billedkunstneren Jens Otto Hansen. Per Valentin har to gange vist sit imponerende
show om hvordan han frembringer billeder. Lise har vist flere af sin oldefars
billeder, og Jørgen har vist et udvalg af sin farfars billeder fra ’20erne. Vi blev
på ny udfordret til duel af Frederikssund, men heller ikke denne gang lykkedes det helt at vinde. Vores traditionelle weekend med Höganisserne er af-

lyst, men i stedet har vi arrangeret en workshop i en weekend på Vangegaard, hvor op imod 30 deltagere har meldt sig, og Dorf og Jesper står for
underholdningen.
I SDF landskonkurrencen skete det helt fantastiske at klubben blev nr. 1, takket være især Per Valentin, som selv fik en klar 1. plads, og Dorf på en 2.
plads samt Jesper som nr. 8. Her ud over vandt Dorf konkurrencen i lydbillede. I ”Mellem Sund og Bælt” fik Valentin en 2. plads og et diplom, Laurits en
3. plads og en antagelse, Tage et diplom og Dorf 3 antagelser. Klubben er
også rigtig godt med i Region Nord. Også i udlandet har Valentin og Dorf fået
antaget mange billeder.
Valentin er blevet valgt ind som ny formand for SDF, så klubben står nu for to
bestyrelsesmedlemmer i selskabet.
Vi har i årets løb fået flere nye medlemmer, og det er dejligt. Til nogle af klubaftenerne har vi været så mange i lokalet, at der næsten har været for trangt,
og det må vi se at få en løsning på.
Afslutningsvis takkede formanden alle i klubben for indsatsen i klubben, i SDF
og i Region Nord, og han takkede for den opbakning, han havde fået som
formand gennem 18 år.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som i
stedet indbragte forsamlingens applaus.
Ad 3.
Billedsekretæren (Uwe) præsenterede oplysninger om og resultater fra årets
konkurrencer. Der var stagnerende deltagelse i både sort/hvid og i farvepapir
i forhold til de seneste år, og de to nye konkurrencer i henholdsvis serier og
kreativ blev ikke afholdt fordi kun én deltager (Dorf) havde indleveret. De traditionelle natur- og portrætkonkurrencer havde begge 8 deltagere.
De fire glaskonkurrencer var bedømt af Fred Breitner, Freddie Hansen
(Næstved), Ove Lyngsie (KFAK) og Randi Hedtoft (Rebæk Søpark). De bedst
placerede var:
Monochrome (sort/hvid): 1. Per Valentin; 2. Michael Rønsdorf; 3. Tommy
Martens.
Farvepapir: 1. Per Valentin, 2. Michael Rønsdorf, 3. Tommy Martens
Konkurrencerne i Natur og Portræt blev bedømt af hhv. Esther Scherchen og
William Gaard-Nissen (begge Torstorp), og her vandt Per Valentin i portræt
og Tommy Martens i natur.

Konkurrencen ”Årets billede” blev bedømt i Dansk Nikon Klub af Wouter van
Dam, Jakob Jakobsen og Ulrik Vang Nielsen. Årets billede gav følgende placeringer:
Monochrome (sort/hvid): Per Valentin, og Farvepapir: Per Valentin
Der blev uddelt en del store glas til nogle få medlemmer, og det blev der klappet meget af.
Ad 4.
Kassereren Jørgen Jakobsen uddelte det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget for det kommende finansår.
Regnskabet udviste et lille overskud, men var i det store og hele i overensstemmelse med budgettet. Der var et meget lille overskud (368 kr.) på konkurrencen og udstillingen ”Mellem Sund og Bælt”, og vi havde haft en større
uforudset udgift til nye nøgler til lokalet, så alt i alt var det godt klaret at der
var overskud. Revisorerne havde ikke kritiske bemærkninger.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som blev godkendt
med bifald. Herefter gennemgik Jørgen budgettet, som gik ud fra at vi skulle
fortsætte med uændret kontingent og som i øvrigt lignede budgetterne for de
foregående år. Budgettet – og dermed kontingentet – blev derpå vedtaget
med spredte klapsalver.
Ad 5.
Der var heller ikke i år fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad 6.
Der skulle i år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. Hverken Laurits
eller Tage var villige til at genopstille. De blev begge takket for deres meget
store indsats i klubben og i bestyrelsen; Laurits med 28 år i bestyrelsen, heraf
de seneste 18 som formand, og Tage med 18 år i bestyrelsen. De blev begge
tildelt Herlev Fotoklubs Fortjenstmedalje i gult og en flaske skum.
Uwe lod sig stille op som kandidat til formandsposten, og blev valgt med bifald. Jesper, som havde været suppleant i en del år, lod sig stille op til bestyrelsen, og efter en del overtalelse lod også Ove sig opstille. Begge blev valgt
med kraftig klappen. Dorf stille op som suppleant, og blev øjeblikkeligt valgt
med begejstret bifald, men det viste sig ikke muligt at få opstillet en kandidat
til den anden suppleantpost, så vi besluttede at nøjes med én af slagsen. Under forsamlingens jubel blev både revisorerne, Susanne og Lise, og revisorsuppleanten Ilse (in absentium) genvalgt.

Ad 7.
Under eventuelt blev der snakket om løst og fast.
Dorf foreslog til programmet, at der blev afholdt én eller flere ”nye medlemmers aften”, hvor de får ca. 20 minutter til at vise og fortælle om deres billeder. Det blev endvidere foreslået at klubben indkøber en printkalibrator (til ca.
11.300 kr. x moms), som kan lejes ud til medlemmerne for ca. 400 kr. pr.
gang. Med hjælp fra den kan man fremstille sin egen ICC profil, som sikrer
optimal farvegengivelse, og som ellers koster 1500 kr. pr. papirtype at få lavet
’i byen’. Kassereren lovede at se på forslaget, og sørge for at bestyrelsen
kunne tage stilling til det.
---Igen i år stod Jesper for lodtrækningen om to flasker rødvin blandt de 5 medlemmer, som havde betalt kontingent et helt år forud. Denne gang var det
Joan, som var den heldige.
- ref.: Jørgen

PhotoShop
kursus
for lettere
øvede.
PhotoShop kursus: 8 onsdag aftner ialt 28 timer afholdes
efterår/vinter 2007-2008 max. 10 deltagere.
Kursus afholdes i Herlev fotoklubs lokaler hveranden onsdag aften i efteårs/
vinter månederne 2007/2008 fra 19.30 til 23.00. Kurset henvender sig til
fotografer der er lettere øvede i brug af PhotoShop og der undervises i den
nye CS3 med start sidst i september måned og derefter hver anden onsdag
med en betaling af 1200kr. for hele forløbet dvs. knap 50kr. pr. time. Der
bilver naturligvis pause i jul og nytår.
Det forventes af deltagerne at man så hvidt som muligt deltager hver gang.

Der vil kun blive bgrænset mulighed for at “samle op” pga. udeblivelse.
Kursisterne vil få en grundig gennemgang af PhotoShoppen med vægten
lagt på digitalt woorkflow / raw konvertering / billedbehandling / samkopiring
og kreativ billedmanipulation.
Man må også forvente hjemmeopgaver, så en usb pen er nødvendig, der
kan med-bringes egen PC/Laptop men det er ikke et must.

Kurset vil indeholde følgende:
Opsætning af PhotoShop CS3, woorkflow, rawkonvertering,gennemgang af
alle farvejusterings muligheder, retuch med div. værktøjer, brug af lag ,
brug af layer mask, brug af actions og fremstilling af disse, brug af history,
brug af qick mask, brug af filtre også advanceret, samkopi, efekter, rammer,
tekster, udprintning med og uden ICC profiler,lagring og gennemgang af
div. filformater dvs. Tif, Jpg, Psd, Raw og andre.

Henvendelse og tildmelding ( det haster ) :

Michael “DORF” Rønsdorf
tlf. 3314 1909 / 2764 3909
mail: dorf@post.tele.dk

Konkurrencer
Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen,
dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen.
Type

Indlevering

Bedømmelse

Sted

Frederiks FK. Rally

02. september

18. oktober

Frederikssund

12. november

Rebæk Søpark

Region Nord, Digital Rally 30. september
Tilmelding senest den 13. sep.

Herlev FK, Glas 1

04. september 02. oktober

Herlev

Region Nord, 1. papir

18. september

28. november

Torstorp Fk.

Herlev, Kreativ og Serie

02. oktober

06. november Herlev

Herlev FK. Glas 2

23. oktober

27. november Herlev

Region Nord. Digital

06. november

24. januar

Glostrup

Herlev FK. Glas 3

04. december

22. januar

Herlev

Mellem Sund og Bælt

??. december

Region Nord, 2. papir

08. januar

03. marts

Jernbanerne

Region Nord. Serie

05. februar

08. april

Rebæk Søpark

KFAK

Konkurrenceresultater og statistik
Årets fotograf
Dommere:
1. Fred Breitner, No
2. Freddie Hansen, Næstved
3. Ove Lyngsie, KFAK
4. Randi Hedetoft
Monocrome

Antal billeder

Opnået point

Per

15

98

Dorf

16

96

Tommy

08

71

Jørgen

16

66

80

Laurits

06

66

60

Ole

08

66

Tage

07

48

Martin

03

29

Marie

01

05

Farvepapir

Antal billeder

Opnået point

Per

15

99

Dorf

16

94

Tommy

16

76

Uwe

06

62

Tage

16

58

Ole

08

55

Palle

08

52

80

Jørgen

16

52

60

Lise

05

39

40

Martin

12

36

20

Susanne

08

28

0

Laurits

03

26

Marie

05

06

Årets fotograf monocrome
120
100

Deltagere
Billeder

40
20
0

Årets fotograf, farvepapir
160
140
120
100
Deltagere
Billeder

Konkurrenceresultater og statistik
Årets billede
Årets billede blev afgjort ved at billederne blev sendt til Dansk Nikon Klub,
dommerne har været Wouter van Dam, Jakob Jakobsen og Ulrik Vang Nielsen.
I Monocrome var der indleveret 17 billeder af 5 autorer og i Farvepapir var
der indleveret 27 billeder af 8 autorer.
Monocrome

Farvepapir

1 Per Valentin

1 Per Valentin

2 Michael Rønsdorf

2 Tage Christiansen

3 Per Valentin

3 Lise Aagaard

3 Per Valentin

4 Uwe Hess

4 Michael Rønsdorf

5 Tage Christiansen

5 Michael Rønsdorf
Natur og Portræt

Kreativ og Serie

Den årlige konkurrence i Portræt og Natur,
blev bedømt af William Gaarde-Nissen
(portræt) og Esther Scherchen (natur) vinderne blev i

Der var ikke indleveret nok billeder til at gennemføre konkurrencerne ”Kreativ” og ”Serie”,
disse blev derfor aflyst.

Portræt: Per Valentin
Natur: Tommy Martens

Kreativ:
Serie:

Region Nord, husk tilmelding til digital fotorally den 13. sep. 2007
Region Nord har arrangeret et digital fotorally. Sidste år havde nogle særligt
udvalgte gennemført et digital fotorally, der var stor begejstring blandt deltagerne og man har derfor besluttet at gennemføre det som et Region Nord
arrangement i år.
Det er Rebæk Søpark Fotoklub som står for arrangementet og det foregår
søndag den 30. september 2007 og bedømmelsen er den 12. november.
Det foregår på den måde at man løser de opgaver man får udleveret på dagen, man må tage alle de billeder man vil, men til slut må der kun være de
billeder på kortet som man vil aflevere. Billederne bliver derefter overført til en
bærbar PC, man har derfor ingen mulighed for at behandle billederne i Photoshop mv.

Program efterår 2007
21. august: Første klubaften – vi ser feriebilleder og vælger billeder til
duellen
Så mødes vi efter en lang sommerferie. Vi tager nogle feriebilleder med i
klubben og viser dem til hinanden. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med
fra en eller anden ferie (småbilleder, digitalbilleder, forstørrelser, lysbilleder
eller hvad som helst), og fortæl om ferien og billederne. Det behøver ikke lige
at være sommerferien i år.
Bagefter udvælger vi de billeder, som vi skal have med til duel i Downstairs
næste tirsdag.
HUSK både et par feriebilleder og et udvalg af dine bedste allerbedste
papirbilleder, som vi udvælger til duellen – 2 pr. autor siger reglerne!!
28. august: Duel med Downstairs – papirbilleder
Det er efter mange forsøg lykkedes at få Downstairs til at samle handsken op
efter vores seneste duel, hvor vi lod dem vinde. Da det er os, der udfordrer,
har vi fastsat kategorien til ”papirbilleder”, altså forstørrelser i almindelig klubkonkurrence-størrelse i sort/hvid, kulørt eller farvet efter eget valg. Husk
landskampudstyr, båthorn og serpentiner til at skabe den rette stemning. Herlev Rules!
2. september: Frederikssund Fotorally (NB: det er en tidlig søndag og i
Frederikssund)
Frederikssund Fotoklubs Fotorally – med start i Elværket kl. 10 og morgenkaffe (for de virkelig morgenfriske) allerede fra kl. 09. Fotorallyet udkæmpes
på både sort/hvid, farver og digitalt, så alle kan være med til den spændende
dyst – kunstfoto på lånt tid.
4. september: Besøg af Mads Gamdrup
Mads Gamdrup arbejder på Skolen for Fotografi / Værkstedet for Fotografi,
som afholder kurser og undervisningsforløb for folk, der vil arbejde kreativt
med fotografiet. Han kommer i aften og fortæller om billeder, om værkstedet
og om meget andet. Det bliver en rigtig billedaften.
HUSK: aflevere til Glas 1
11. september: Print af digitale billeder – for begyndere
Vi er mange, som ikke synes vi har tilstrækkeligt styr på hvad printeren gør
ved de flotte billeder, vi lige har lavet på PC’en. I aften vil Laurits demonstrere
hvordan man vælger papirtype og andre indstillinger i printerens meny, sådan
at man får lidt mere kontrol over sagen. Man er velkommen til at medbringe
filer med billeder, man har mislykkedes med derhjemme, og alle de spørgsmål, man er stødt på gennem tiden.
Husk: Tilmelding til Region Nords Digitale Foto Rally senest den 13.
september

18. september: Bytur i skumringen (NB: ændret mødested)
Vi tager på bytur og fotograferer nattestemning i skumringen i byen. Først
mødes vi med hinanden på Shamrock, den irske pub i Scalabygningen, kl.
19.30, og her aftaler vi de nærmere detaljer i slagets gang. Husk både kamera, stativ og friske batterier.
HUSK: Aflevere billeder til Region Nord – papirfoto (blandet sort/hvid og
farve)
26. september: Louisiana, Richard Avedon’s billeder (NB: ændret mødedag og –sted)
I aften er det onsdag, og vi er på Louisiana i Humlebæk for at se de flotte billeder af Richard Avedon fra hele perioden 1946-2004. Både hans berømte
modebilleder og de stærke portrætter. Måske får vi også tid til at kigge på
nogle andre af de skilderier, som museet alligevel har hængende. Vi mødes
19.30 udenfor hovedindgangen.
30. september: Region Nord Digital Rally (NB: søndag, og ændret sted)
Region Nord har i dag premiere på nyskabelsen – fotorally kun for digitale
fotografer. Billederne afleveres på stedet efter at øvelserne er slut. Nærmere
oplysninger om hvor og hvornår følger.
2. oktober: Bedømmelse af Glas 1
Det er i aften, sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvad synes
dommeren om vores billeder, hvilke konstruktive kommentarer giver hun dem
med på vejen, og hvem bliver aftenens heldige vindere?? Er der kommet nye
talenter til fadet? Der er udsigt til mange, flotte billeder på tavlen!
HUSK: Aflevere til både ”Kreativ” og ”Serie”. Denne gang skal der komme billeder ind!
5. – 7. oktober: SDF Landsmøde i København
Det er årets store chance for at se koryfæerne, de heldige vindere og alle de
andre fotografer. Downstairs har arrangeret, og de har planlagt en hel masse
aktiviteter, workshops og foredrag, som man kan blive klog af. Desuden er
der verdenspremiere på landsudstillingen ”Den Nationale”, på de nye lyddias
og en masse andre spændende ting. Og denne gang foregår det i København med omegn.
9. oktober: De nye medlemmers aften
Vi har gennem sidste sæson fået en del nye medlemmer i klubben, og det er
ikke alle der har haft lejlighed til at vise deres billeder frem. Den lejlighed
kommer nu. Alle, der har lyst – og ikke kun de helt nye medlemmer – får lejlighed til at vise eksempler frem på de billeder, de laver, eller som de godt
kan lide, og fortæller om billederne og om sig selv i ca. 20 minutter. Det er
planen, at de til gengæld får ørenlyd, konstruktive kommentarer og gode idéer fra de engagerede tilhørere.

16. oktober: Efterårsferie - ikke noget møde
Tag evt. nogle flotte billeder med farver på i efterårsskoven og det lave lys.
18. oktober: Bedømmelse af Frederikssund Fotorally (NB: det er torsdag
og i Frederikssund)
Dommeren udpeger og kommenterer de heldige vindere af Frederikssund
Fotorally. Det foregår sikkert der omkring.
23. oktober: Fra foto til tryk, før og nu
Dorf fortæller om repro og reprofoto med vægt på hvordan billeder behandles
for at blive til tryksager. Som bekendt ved han omtrent alt om digital behandling, men i aften fortæller han (også) om den tid, der ligger forud for digitalernes tidsalder.
HUSK: Aflevere til Glas 2
30. oktober: Besøg af naturfotografen Steen Drozd
I aften får vi besøg af Steen Drozd, som gennem de sidste 25-30 år har fotograferet al slags natur, herunder især fugle og insekter. Han medbringer et
udvalg af sine flotteste billeder og fortæller om dem og om at fotografere i
naturen, herunder også om teknikken.
6. november: Bedømmelse af kreativ og serie
Vi skal se de spændende billeder, der er indleveret til de to specialkonkurrencer ”kreativ” og ”serie”, og vi hører hvilke kreative kommentarer og konstruktive bemærkninger, de har givet dommeren anledning til. Til sidst får vi lejlighed til at hylde de to heldige vindere.
HUSK: Aflevere til Region Nord digitale billeder
12. november: Bedømmelse af Region Nord Digital Rally (NB: Det er
mandag og i Rebæk)
Region Nord’s nye Digital Rally bliver bedømt. Det bliver interessant at se,
hvilke billeder der kommer ud af den måde at jage rundt efter billederne på,
og det er spændende at se hvem der vinder rallyet. Rebæk Søpark står for
løjerne, så det er nok der omkring det sner.
13. november: Atelierfotografering i Valby (NB: ændret mødested)
Dorf har fået aftalt med Bent Kramer, at vi kan fotografere i hans veludstyrede
atelier i Valby i aften. Først hører vi om stedet og de muligheder, det giver for
at lægge det rette lys på ansigter og andre ting, som man vil portrættere.
Bagefter gør vi selv løs. Medbring kamera, batteri og dit bedste ansigt.
20. november: Besøg af Thorbjørn Poinsang
Aftenens gæst er fotografen Thorbjørn Poinsang fra Biogon, der vil vise os
sine imponerende naturbilleder fra rejser til klodens fjerne steder – med hovedvægten på USA.

27. november: Bedømmelse af Glas 2
Så er der nok en nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens
anden glaskonkurrence, der ruller over tavlen, og hvor vi får nok en dommer
til at fortælle, hvad hun synes om vores billeder. Det bliver spændende at
høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og det bliver ikke
mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere.
28. november: Region Nord bedømmelse (papirfoto 1) (NB: ændret dag,
og andet sted)
Region Nord arrangerer i aften bedømmelse af årets ene konkurrence i papirfoto, der er en blanding af billeder både med og uden farve. Torstorp Fotoklub
står for arrangementet.
4. december: Besøg af Josephine Ernst
I aften har vi besøg af Josephine Ernst, der er fotograf, scenograf og meget
andet. Hun har vist flere udstillinger med meget spændende sammenkopierede billeder, som åbner nogle helt nye rum og indsigter for den, der ser rigtigt
efter. Og nu vil hun vise os en større samling af sine værker og fortælle om
dem.
HUSK: Aflevere til Glas 3
11. december: Juleafslutning og -hygge
Det er sidste mødeaften i 2007. Den benytter vi helt i tråd med traditionen til
julehygge og nissesjov. Tag en lille ting (til ca. 15 kr.) med, som er smukt indpakket, til vores gavelotteri. Aftenen kulminerer i en medrivende auktion over
fotografiske himstregimser, praktiske småting, mystiske mærkværdigheder,
gamle apparater og næsten brugbare dippedutter (Alt godt fra containeren?).
Kom og hyg, og gør et kup. Der er gaver til hele familien for ingen verdens
penge, og overskuddet går lige i klubkassen.

- - - Godt Nytår 2008 - - 8. januar: Vi bedømmer selv
Vi har lånt en samling billeder af SDF, og dem øver vi os på at bedømme.
Alle får en lille bunke billeder udleveret, og kommenterer dem helt spontant.
Vi har så tit undret over dommernes bemærkninger, men nu får vi selv chancen for at give udtryk for vores billedsyn – og måske få det skærpet lidt. Dommeren er dom – hvor kvik er du selv?
HUSK: Aflevere til Region Nord papirbilleder 2 (blandet sort/hvid og farve)
15. januar: Jesper viser billeder fra Afrika
Nogle af Jespers mange rejser har gået til Afrika, og i aften vil han vise og et
lille udvalg af sine allerflotteste billeder fra det store kontinent

19. januar: Fotoseminar i Vallensbæk (NB: det er lørdag)
Vi mødes hos Uwe & Lise og aftaler nærmere om dagens program. Så går vi
ud i omgivelserne i mindre grupper og fotograferer, både før og efter frokosten. Om aftenen ser vi de resultater, der er kommet ud af anstrengelserne
og kommenterer hinandens billeder.
22. januar: Bedømmelse af Glas 3
Så er det tid til sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren
oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de
dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig monstro et billede af, hvem der bliver årets fotograf?
24. januar: Region Nord bedømmelse af digitale billeder (NB: ændret dag
og sted)
Region Nord konkurrencen for digitale filer er bedømt, og dommeren fortæller
i aften om de bedst placerede billeder. Kom og mød de andre fra regionen og
få en fotosnak. Der er sikkert også pæne billeder at se på.
29. januar: Billeder fra sæsonens fotoudfluger
Vi ser på billeder fra de udflugter, klubben har arrangeret gennem den senere
tid – byture, seminarer og hvad har vi. Der bliver både mulighed for at se,
hvor forskellige billeder, der kommer ud af at fotografere de samme steder,
og for at se, hvor spændende det er at komme på udflugt med fotoklubben –
til misundelse for de der har valgt at blive hjemme i stedet for.
HUSK: at medbringe billeder fra fotoklubbens ture i den senere tid – enten som forstørrelser, dias eller digitale filer til at projicere op på væggen.
HUSK: at medbringe billeder til brug for duellen med Frederikssund, så
vi kan vælge de allerbedste
5. februar: Duel med Frederikssund
Så går det løs i den gamle klub. Frederikssund har taget vores udfordring til
duel op, og denne gang går konkurrencen på farvebilleder. Vi har ladet Frederikssund vinde over os i duel et par gange, men nu er det på tide at vise,
hvor skabet står. Så det er dine aller aller bedste billeder, der skal deltage i
aften, for at vi vinder så stort som vi synes at vi skal. Herlev styrer vildt!!
HUSK: Fuldt landskampudstyr, og de aller aller bedste farvebilleder, du
har taget (selv)
HUSK: Aflevere til Region Nord ”Serie”
12. februar: ikke noget møde, det er vinterferie

Formand:
Uwe Hess
Søvej 13
2665 Vallensbæk Str.
4354 0325
uweoglise@mail.tele.dk
Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567
jj@mst.dk

Billedsekretær:
Joan Olsen
Valhøjs Allé 91, 8. dør 15
2610 Rødovre
2462 7275
joan_olsen@hotmail.com

Næstformand:
Ove Jørgensen
Ettehavevej 47 A
2730 Herlev
2512 3590
47a@hjortegaarden.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jesper Plambech
Høje Gladsaxe 72, 1. tv.
2860 Søborg
3966 8775
jpphoto@oncable.dk

Suppleant:
Michael Dorf Rønsdorf
Pilestrædet 40 B
3314 1909
dorf@post.tele.dk

Suppleant:
Ledig

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.herlevfotoklub.dk
—–————————————————————
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tach@pc.dk

