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FOTOKLUB

KLUBBLAD

16 - 17

Årets billede digital ”Fotografen” af Alf Aagaard

Årets billede papir ”Vejen ud II” af Rene Wedel

Udkigstønden

i alt beløb det sig til 16 antagelser! Der blev dog ingen medaljer
Nu er det som- eller diplomer til os, men en hel
mer (sådan en
del rosende omtale ved domslags) og højmernes fremlæggelse. Tillykke
sæson for at
til alle de dygtige - og stor tak til
tage billeder, og os alle sammen.
lige om lidt begynder klubafte- Men udkigstønden kigger menerne igen. Vi
stendels fremad mod en ny, incikan lige starte
terende sæson. Der kommer
med at glæde
rigtig mange bedømmelser, fordi
os over en vel
bedømmelsen af vores Glas 1overstået sæson konkurrence måtte udskydes til
med spænden- efter sommerpausen, og vi skal
de aktiviteter,
nå både de fire glaskonkurrenmange inspire- cer og alle emnekonkurrencerrende gæster og adskillige udne, inden det igen bliver tid til
flugter i aldeles pletfrit sommer- Den Næste Nationale. Det skal
vejr. Ud over at fryde os over
vi nu nok nå. Der er også udsigt
den vældig vellykkede duel mod til, at vi nu helt fast og ufravigeFrederikssund FK i vinter (16-5), ligt får en omgang efterkritik af
kan vi kan glæde os rigtig meget de ikke-antagne billeder på en
over klubbens resultater i Den
klubaften lige efter, at vi har hørt
Nationale. Vi var 14, der sendte dommerens bedømmelse af en
billeder ind til SDF’s landskonglaskonkurrence. På den måde
kurrence, og der blev antaget
kan vi alle sammen få kommenhele 18 af vores billeder. Det er teret vores billeder, uanset om
igen Tage, der ligger i top med 4 dommeren kan forstå dem eller
antagelser, mens Søren og Alf
ej. Men der er også udsigt til en
har fået 3 med, Carsten, Laurits masse inspiration i løbet af efterog Jørgen 2 hver, og Niels og
året.
René 1 billede. Den ene af Carstens antagelser er til og med
Først og fremmest er der jo
nomineret til et-eller-andet, men landsmødet i Esbjerg til oktober,
det bliver først afsløret til lands- hvor vi kan inspireres af de manmødet i oktober. Det var flot
ge foredrag / workshops, eller
med både deltagelse og antahvad det hedder for tiden, og af
gelser, og vi var oppe på i hvert
udstillingen af Den Nationale
fald samme niveau i den regionale konkurrence ”Mellem Sund med landets allerbedste billeder
og Bælt”. Her var vi 8, der send- og af alle fotovennerne fra allandsens klubber. Men vi skal
te billeder ind og 6, som fik noogså en tur helt tilbage og ind i
get antaget 2

de klassiske - nå ja, impressionistiske - billeder, der kommer til at
hænge for vores øjne på Ordrupgård. Og vi skal som sædvanligt
have nogle spændende besøg.
Først kommer Stefan, der bestyrede fotografering af forestillingen ’Skatteøen’ og designede
forestillingens plakat, og viser,
hvordan han gør. Så får vi besøg
af den unge fotograf Molly Grønberg, der måske viser os billeder
af ballet og alt muligt andet. Se-

nere kommer den halvprofessionelle amatørfotograf Bjarne
Bækgaard på besøg med sine
billeder, og den sidste gæst i
efteråret er en rigtig natur- og
fuglefotograf, Carsten Siems. Så
til jul, når røgen efter vores traditionelle afslutning har lagt sig,
har vi garanteret alle sammen
fået flyttet vores billedsyn et par
streger og fået køjesækken fyldt
med konstruktive kommentarer til
vores billeder. Ohøj!

Referat af ordinær generalforsamling den 17. maj 2016

Dagsorden

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning
3.Billedsekretærens beretning
4.Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kontingent.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v.
7.Eventuelt.

Der var 19 medlemmer tilstede, heraf 3 fra bestyrelsen og én suppleant.

Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Han kunne hurtigt konstatere, at generalforsamlingen
var indkaldt med lovligt varsel, fordi han selv havde redigeret klubbladet med indkaldelsen. Herefter blev ordet givet til formanden.

Ad 2.
Formanden, Uwe, indledte med at takke alle medlemmerne for den
fortsatte opbakning til klubben og dens aktiviteter. En stor tak til
Carsten for driften af klubbens hjemmeside, og ligeledes stor tak til
Tage for at stå for vores digitale klubblad.
Så bemærkede formanden, at klubbens medlemstal fortsat er stabilt på omkring de 30 efter stigningen fra ca. 20 for nogle år siden.
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Sidste år ændrede vi reglerne for vores interne glas-konkurrencer,
så de nu består af en kategori for papirbilleder (i farve eller monochrome efter eget valg) og en ditto kategori for digitale billeder.
Sideløbende hermed har vi haft emne-konkurrencer for landskab,
portræt (begge for digitale billeder), kreativ, serie og monochromepapir alle for papirbilleder. I tilknytning til bedømmelse af glaskonkurrencerne har vi holdt nogle klubaftener med efterkritik, hvor vi
ser på de billeder, som ikke blev kommenteret af dommeren. Det er
endnu mere påkrævet nu end tidligere, for der er rask væk 50 billeder med i hver kategori, og det er kun de 25, dommeren synes
bedst om, der får hendes bemærkninger.

Ud over vores interne konkurrencer har klubbens medlemmer deltaget i Region Nords konkurrencer, i ”Mellem Sund og Bælt” og i
SDF’s Den Nationale. Her fik klubben en samlet 13. plads med 115
af de point, der tælles med i klubbernes racerløb. Sidste år fik vi en
delt 16. plads med kun 95 point, så vi er godt på vej tilbage i top-10.
Der var denne gang 11 af klubbens flittige medlemmer, som fik antaget 1 - 4 billeder, heraf 1 af dem med et diplom (til Søren). Af de
point, der ikke tæller med, fik Jørgen en antagelse og et diplom i
”Det Helt Fri billede” og en antagelse i ”Lyd-billede”. Stort tillykke til
alle.

Ind imellem konkurrencerne har vi haft en masse spændende gæster i sæsonen: Fatamorgana-fotografen Harald Holst, ugebladsfotografen Søren Jansby, billedkunstneren Morten Funder, Mariann
Jensen Düring fra Næstved Fotoklub, fotografen Øivind Weigaarde
og fotograf og bjergbestiger Michael Høstved. Vi har haft nogle enkelte teknikaftener med klubbens flash-anlæg, om Capture One
(ved Carsten), og om Det Helt Fri billede (ved Jørgen). Vores udflugter / fototure har gået til Roskilde (sæsonstart), til Söderåsen i
flot tågevejr, til Gammelgaard for at se kunst i dullespjæt, til City for
at fotografere bevægelse, til Louisiana for at se Yayoi Kusima’s installationer (med prikker), og senest en sparsomt besøgt tur til Pulken for at se på traner.
Af klubbens traditioner nævnte Uwe duellen mod Frederikssund FK,
som vi vandt (igen igen) med næsten uhyggelige cifre, og den fælles bedømmelse af udvekslingsmapper med Ølstykke FK, som igen
var en god aften med åben billeddiskussion. Begge aktiviteter påhviler os i næste sæson.
Alt i alt synes formanden, at det har været en god sæson, og han
sluttede med at takke alle medlemmerne og bestyrelsen for deres
opbakning og bestyrelsen for dens arbejde.
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Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og så
klappede forsamlingen af den.

Ad 3. Billedsekretæren (Laurits) kunne ikke være til stede på grund
af sygdom, men han havde sendt sin beretning til Jørgen, som læste den op efter evne. Dommerne i de fire glaskonkurrencer var
Nina Narsel (Downstairs), Peter Carstensen (Næstved FK), Elsa
Angen (Maribo FK), og Edith Herand (Halsnæs FK). I år har hele 21
autorer har bidraget til konkurrencerne, og der er indkommet i alt
247 papirbilleder og 184 digitale. Det er en flot, fortsat fremgang.
De samlede vindere, Årets Fotografer, blev Alf i digital med 87 point
og Tage i papir med hele 98 point. Uwe overrakte store præmieglas
til de to vindere, og forsamlingen klappede af dem.
Årets billede blev bedømt af Flemming Kirstein, Erik Holkersen og
Tage Larsen fra Ølstykke FK. De havde meget forskellige favoritter,
men det hele endte med, at René vandt med et papirbillede og Alf
med et digitalt. Alf fik nok et stort glas, og René fik sit stillet til side.
”Landskab” og ”Portræt” var to digitale specialkategorier, hvor der
blev afleveret 52 billeder til hver. De blev bedømt af Jill Larsen fra
Ringsted FK, som bedømte at René skulle vinde i landskab, og i
portræt fik Søren både 1. og 2. pladsen, så han har i høj grad fortjent vandrepokalen for bedste protræt, men pokalen var ikke dukket op. Til emnet ”Kreativ” for papirbilleder kom der kun 18 billeder.
Konkurrencen blev bedømt af Lise og Uwe, og de fandt frem til, at
Søren skulle vinde. Konkurrencen for serier fik tilsendt 18 værker
fra 5 autorer, og de blev sammen med de 30 billeder i specialkategorien for monochrome papirbilleder bedømt af Bjarne Mandrup
(Frederikssund FK). Han udpegede Alf som vinder af serier, og Jesper som vinder af Monochrome-papir. Den traditionelle vandrepokal for ’Årets fotograf i sort/hvid’ syntes vi skulle overgå som
(vandre)pokal for specialkonkurrencen monochrome papir, og den
tilfalder i år Jesper, som desværre ikke var til stede.

De to vandrepokaler til hhv. Søren og Jesper blev sidste år vundet
af hhv. Jesper og Søren. Der har i år deltaget i alt 680 billeder i sæsonens konkurrencer, og det er betydeligt flere end sidste år.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til den oplæste beretning, men forsamlingen klappede vældigt af den.

Ad 4. Kassereren (Jørgen) havde omdelt årsregnskabet, som var
underskrevet af to revisorer (Aagaard & Aagaard) – heraf den ene
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fungerende, idet den anden valgte revisor, Poul, havde meldt sig ud
af klubben. Jørgen forklarede, at regnskabet endte med et noget
større overskud end budgetteret. De største indtægter (kontingent)
og udgifter (til SDF) svarede helt godt til budgettet, og udgifterne
svarede i rimelig grad til det, vi havde forventet. For én gangs skyld
havde vi brugt flere penge til dommere og gæster end budgetteret,
både fordi vi har haft mange konkurrencer og mange gæster, og vi
er nogen gange gået over den rutinemæssige beløbsgrænse på
omkring 100 kr. for to gode flasker på tilbud. Vi har brugt noget mindre end budgetteret på gebyrer, porto og papæsker og på øvrige
materialer (herunder ledninger).
Der var spørgsmål til nogle poster under indtægter, og kassereren
kunne konstatere, at der var nogle ærgerlige skrivefejl i den ren- og
underskrevne udgave af regnskabet. Summen af indtægter skal
rettelig være lig med summen af udgifter plus overskuddet, i alt
27.005 kr., og ændringen af skyldigt kontingent i forhold til sidste år
(225 kr. minus 375 kr.) bliver i virkeligheden -150 kr. Revisorerne
fortalte, at der ikke havde været mislyde i de dokumenter og beholdninger, de havde gennemgået, og herefter blev regnskabet
godkendt med klappen.

Budgettet udtrykker uændrede forhold og aktiviteter, idet indtægter
er vurderet lidt pessimistisk og udgifterne skønnet til den høje side.
Udgifterne til SDF og til præmieglas kender vi allerede nu, men de
øvrige udgifter er anslået. Selv om der er budgetteret med et lille
underskud, er det ikke sikkert, at det faktisk ender sådan, og skulle
det alligevel ske, er klubbens formue så stor, at det ikke får praktisk
betydning. Der var et par opfølgende kommentarer til de budgetterede udgifter, men herefter blev budgettet og dermed forslaget om
uændret kontingent vedtaget med klapsalver.
Ad 5. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling ved generalforsamlingen.

Ad 6. Der skulle i år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Jørgen erklærede sig villig til at genopstille som kasserer i nok en
periode, og da der ikke var yderligere kandidater, blev han blev
straks valgt med akklamation. Carsten ville ikke genopstille som
bestyrelsesmedlem, men Ninna, som havde været suppleant til bestyrelsen i to perioder, ville gerne stille op til bestyrelsen, og hun
blev straks valgt med højlydt klappen. På forespørgsel oplyste Carsten, at han gerne ville fortsætte som webmaster, selv om han ikke
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er i bestyrelsen, med mindre andre har lyst til at overtage jobbet.
Det var der ikke, og han blev takket både for sin indsats i bestyrelsen og på hjemmesiden.

Som suppleanter til bestyrelsen blev Ilse Lausten genvalgt og Alf
nyvalgt, begge med klapsalver. Lise Aagaard og Susanne blev
valgt til revisorer og Niels til revisorsuppleant, og også dem blev der
klappet af.
Ad 7. Herefter var vi nået til punktet eventuelt, og der blev diskuteret mange forskellige emner.

Niels startede med at rose bestyrelsen for at lægge et godt program, især med rigtig spændende gæster. Det blev der klappet af.
Straks gik vi videre til at diskutere emner til to umiddelbart forestående klubaftener, idet Laurits ikke havde fået fat i en egnet dommer
til de mange gode billeder i Glas 1-konkurrencen, så både bedømmelsen og den efterfølgende efterkritik bliver udskudt til kort efter
sommerferien. Vi fandt forbavsende hurtigt frem til, at vi 7. juni tager en tur til Dragør, og at vi 14. juni ser på hinandens billeder fra
den meget vellykkede tur til Nordhavn sidste tirsdag. Flere kommentarer gik på, at netop bedømmelsen af de jævnlige glaskonkurrencer med mange billeder burde være muligt at planlægge i god
tid. Det kunne ingen indvende noget imod, men Niels afsluttede
diskussionen ved at foreslå, at vi lader billedsekretæren lave sit
arbejde selv.
Uwe spurgte i lyset af den ringe deltagelse i den seneste tranetur,
om der fortsat er interesse for udflugter til Sverige. Det blev der
nikket til. Niels foreslog Fyledal, hvor man kan se glenter, og Lisbeth foreslog Sylt, hvor der er andre fugle. Et tredje forslag gik på
at tage til sort sol.

Med henblik på temaer til duellen mod Frederikssund foreslog Alf
emnet ”Beskæftigelse”, for at det ikke altid skal være natur og sådan. Lisbeth foreslog ”Humor”, og et tredje forslag var ”to”. Med
hensyn til gæster blev der foreslået en naturfotograf, uden at forslaget blev konkretiseret helt.
Alf foreslog at lave en åben gruppe i Facebook for at supplere klubbens ansigt ud ad til. Hovedindholdet skulle være nogle enkelte
billeder fra klubben, men især links til klubbens hjemmeside. Det
blev pointeret, at der ikke skal være dublering af oplysningerne fra
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hjemmesiden, herunder programmet, for så bliver det rigtig besværligt at ændre og opdatere. Det blev oplyst, at firmaet Facebook
overtager copyright på billeder, der lægges på Facebook, mens
billeder på klubbens hjemmeside, der linkes til, bevarer den oprindelige copyright.
Carsten foreslog, at vi forbereder en udstilling ved at samle billeder
til en udstilling, så vi kan rykke hurtigt ud, når der pludselig viser sig
en chance. Bent tilføjede, at udstillingsbilleder nok skal være større
end de små (monterede 30 x 40 cm) fra klubkonkurrencerne, men
det var der flere synspunkter om. Så drejede diskussionen over i,
hvor vi kan udstille. Ninna mente at vide, at de, der bestyrer kælderen under biblioteket (med det grønne gulv), er holdt op, så vi måske kan udstille der. Nogle mente, at lokalet var uindbydende og
sparsomt besøgt, men faktisk kommer der mange i aftenskolesæsonen. Et andet forslag var kulturhuset i Farum (integreret med Farum Rådhus). Et tredje forslag var, at vi snakkede os til en opslagstavle eller anden firkant i det nye lokalbibliotek, hvor klubben kan
vise omkring 10 billeder, der udskiftes hver måned.
Da dirigenten var overbevist om, at debatten var udtømt, kunne han
afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Amager Strandpark

Amager Strandpark

Den 8. november har vi programsat, at vi skal se hinandens
billeder fra Amager Strandpark.
Billederne skal tages i Amager Strandpark på ruten fra
"Strandstation 3" for enden af Jollevej, langs stranden til
"Strandstation 1" ved badeanstalten Helgoland og retur langs stien.
Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvornår billederne
tages, de skal blot tages på den angivne rute og vise hvad autor
har set og oplevet.
God fornøjelse.

Vi ses i Amager Strandpark med
vores fotoudstyr.
8

Pensionist ture
Tur til Hundested
Jesper er begyndt at arrangere ture for dem, som er fritaget fra arbejdsmarkedet. Et godt initiativ, som vi var nogle stykker, der har
nydt godt af.
Vi mødtes på parkeringspladsen i Hundested havn, hvorefter vi
fandt udstillingen med de flotte sandskulpturer, her var både Olsenbanden, Gunnar NU, Kim Larsen og en masse andre, som vi fik
studeret og fotograferet. Der blev også vist en video om, hvordan
disse skulpturer blev til.
Vi var efterhånden blevet godt sultne, vi fandt en dejlig restaurant
ved lystbådehavnen, hvor vi i høj solskin fandt en plads udenfor,
hvor vi fik stillet både sult og tørst.
Efter frokosten kørte vi til Grønlandsfareren Knud Rasmussens hus,
det ligger et lille stykke fra havnen, højt på en skrænt ud til vandet,
vi købte, billet så vi også kunne komme indenfor og se, hvordan de
havde boet. Man kan godt forstå, at de ofte boede her i stedet for i
deres bolig i København, her var en dejlig udsigt ud over vandet.
Bagefter fandt vi en bænk, hvor vi satte os og vi fik en god snak,
inden vi vendte næsen hjemad.
Tak til Jesper, jeg håber, der bliver mange ture endnu, og at mange
vil deltage.
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Årets resultater

Årets resultat, Papir
98 Tage Christiansen
97 Jesper Plambech
85 Søren Andersen
84 Lise Aagaard
83 Jørgen Jakobsen
74 Uwe Hess
72 Laurits A. Hansen
70 Rene Wedel
57 Lisbeth Frank
46 Orla Hermansen
44 Carsten Langkjær
38 Carl C. Lauridsen
26 Susanne Sørensen
25 Henning Gustafsson
24 Marie Skjær
23 Karin Hammerum
19 Niels M. Nielsen
18 Claus Bech
17 Ilse Lausten
12 Alf Aagaard
01 Finn B. Andersen
Årets billede, Papir
01 Rene Wedel
02 Laurits A. Hansen
03 Tage Christiansen
04 Laurits A. Hansen
04 Jesper Plambech
04 Lisbeth Frank
07 Uwe Hess
08 Lise Aagaard
09 Jesper Plambech
10 Niels M. Nielsen

G
O
D
T
G
Å
E
T
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Årets resultat, Digital
87 Alf Aagaard
82 Tage Christiansen
73 Jesper Plambech
65 Søren Andersen
65 Laurits A. Hansen
64 Jørgen Jakobsen
59 Niels M. Nielsen
57 Lisbeth Frank
56 Claus Bech
50 Susanne Sørensen
43 Ilse Lausten
33 Rene Wedel
28 Carsten Langkjær
24 Finn B. Andersen
19 Karin Hammerum
17 Carl C. Lauridsen
12 Jes Jessen
07 Finn K. Aastrup
04 Orla Hermansen
Årets billede, Digital
01 Alf Aagaard
02 Niels M. Nielsen
03 Søren Andersen
04 Jørgen Jakobsen
04 Jesper Plambech
06 Rene Wedel
07 Niels M. Nielsen
08 Rene Wedel
09 Niels M. Nielsen
10 Lisbeth Frank

Årets resultater

Monochrome, vundet af Jesper Plambech, Dommer: Bjarne Mandrup.

Landskab, vundet af René

Wedel, Dommer: Jill Larsen.

Serie, vundet af Alf Aagaard, Dommer: Bjarne Mandrup.

Portræt, vundet af Søren Andersen, Dommer: Jill Larsen.
Kreativ (digital), vundet af Søren Andersen.
Dommer: Lise Aagaard og Uwe Hess.

Antagelser fra Den Nationale 2016

Niels M. Nielsen 1 stk., Rene Wedel 2 stk, Carsten LangKjær 2
stk., Jørgen Jakobsen 2 stk., Laurits A. Hansen 2 stk., Søren Andersen 3 stk., Alf Aagaard 3 stk., Tage Christiansen 4 stk.

Et stort tillykke til de dygtige
fotografer

Vi ses i
Herlev Fotoklub, et godt
sted at mødes.
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Konkurrencer

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

Type

Indlevering

Bedømmelse

Sted

03. maj

16. august

Herlev

SDF, alle

Maj 2016

Herlev FK. Glas 2

23. august

Herlev Fk. Glas 1

Region Nord, 1. papir
Natur, Digital

Phototravel, papir

Herlev FK. Glas 3

Region Nord, Digital
Herlev FK. Glas 4

Region Nord, 2. papir
Monochrome, papir
Serier, Digital

Portræt, Digital
Årets billede

Region Nord, Serier

13. september
04. oktober
04. oktober

11. oktober

07. november
03. januar
31. januar

14. februar
14. februar
14. februar

28. februar
14. marts

7. 8. 9. oktober
27. september
26. oktober

06. december
06. december

22. november
12. december
07. februar
09. marts
???
???
???

???

25. april

Esbjerg
Herlev

Torstorp
Herlev
Herlev

Herlev

Fk. Kronborg
Herlev

Negativ Roskilde
Herlev
Herlev
Herlev

Herlev

Frederikssund

Så er der igen mulighed for at få afprøvet sine evner og ideer, her er en god liste at tage fat på, så
man får testet sine billeder, inden vi igen skal aflevere billeder til SDF.
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Program efterår ’16
9. august: Vi ser feriebilleder (fra en eller anden ferie)
Vi mødes igen i klubben efter en lang sommer, og når vi er færdige
med at hilse på hinanden, ser vi på feriebilleder. Tag mindst 5 (og
højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (digitale billeder på
en USB, forstørrelser eller hvad som helst), og fortæl lidt om ferien
og billederne. Det behøver ikke lige at være fra sommerferien i år.
NB – Husk USB-pind med feriebilleder – eller at lægge billederne i klubbens dropbox
16. august: Bedømmelse klubkonkurrence Glas 1
Så skal vi ikke vente længere. Nu i aften får vi omsider resultatet af
sæsonens allerførste glaskonkurrence. Vi ser de splinternye billeder
og hører, hvad dommeren har fået ud af at bo sammen med dem i
nogle uger. Vi får sikkert også nogle kreative kommentarer og måske forslag til forbedringer med hjem. Og vi skal kåre sæsonens
første heldige etapevindere, som hver får lov hver at få et lille glas
med hjem på sommerferie.
23. august: Efterkritik, de ikke antagne billeder fra Glas 1
Vi ser i aften på de billeder, som dommeren i tirsdags valgte ikke at
antage som de 25 bedste – og måske et par stykker mere. For hver
enkelt af billederne diskuterer vi, hvad der var autors mening med
billedet, hvad der kunne forbedres ved billedet – eller om det er
dommeren, der har taget fejl.
HUSK: at tage dine ikke-antagne billeder fra Glas 1 med, hvis
du har snuppet dem med hjem
HUSK også: at aflevere billeder til Glas 2
30. august: Fototur til Esrum Kloster (NB: Ændret mødested, og
allerede kl. 19:00)
Sæsonens første fotoudflugt går til Esrum Kloster og det omliggende kulturlandskab. Klosteret (og klosterhaven) lukker for besøg kl.
17, men vi ser på klosteret ude fra og ser på naboen, Esrum Møllegård, og navnlig mølledammen. Vi mødes ved klosterets forplads kl.
19:00, så vi kan bruge det sidste dagslys til billederne. Hvis parkeringspladsen er fyldt op, er der nok flere pladser ved Esrum Møllegård. Adressen er: Klostergade 11 - 12, 3230 Græsted.
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6. september: Skatteøen - forestillingens plakat og udvalgte
billeder
I aften får vi besøg af Stefan, som viser, hvordan han designede,
billedbehandlede og tryllede for at skabe den flotte plakat til forestillingen ”Skatteøen”. Bagefter viser vores egne teaterfotografer nogle
af deres bedste billeder fra forestillingen.
HUSK: at tage en USB-pind med dine bedste billeder fra Skatteøen med, hvis du var med til at fotografere den gang.
13. september: Smagsdommerne ser på nye billeder til sæsonens konkurrencer
Smagsdommerne er tilbage efter sommerferien og er helt friske på
de nye skitser til sæsonens konkurrencebilleder. De kigger på udkast til nye billeder, som måske skal med i konkurrencer i ind- og
udland i den nye sæson, og giver alle sammen hinanden forslag til
forbedring.
HUSK: at tage USB-pind med udkast til nye billeder – eller at
lægge billederne i klubbens dropbox
HUSK også: at aflevere billeder til Region Nord - Papir 1, og at
billederne forinden skal være oploaded til Regionens hjemmeside, så de kan forsynes med den rigtige label bagpå.
20. september: Mit foto-idol
Vi har alle sammen nogle forbilleder, nogen fotografer, hvis billeder
vi er imponeret af og gerne vil arbejde på at gøre efter. I aften får vi
lejlighed til at dyrke vores idol (lidt). Alle, der har lyst til at bidrage,
medbringer en USB-pind med et par eksempler på billeder, deres
yndlingsfotograf har lavet, og fortæller lidt om, hvorfor netop den
fotograf betyder så meget for sig.
HUSK: at medbringe en USB-pind med et par billeder af din
yndlingsfotograf (fra nettet eller affotograferet fra en bog / et
blad).
27. september: Bedømmelse af Glas 2-konkurrence
Så er der atter en nervepirrende bedømmelse i klubben! Sæsonens
anden klubkonkurrence, ”glas 2”, kommer på tavlen, og vi får dommeren til at fortælle, hvordan hun oplever 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 (og heldige) vindere.
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4. oktober: Efterkritik af især de ikke-antagne billeder fra Glas 2

Vi ser i aften på de billeder, som dommeren i tirsdags valgte ikke at
antage som de 25 bedste – og måske et par stykker mere. For hver
enkelt af billederne diskuterer vi, hvad der var autors mening med
billedet, hvad der kunne forbedres ved billedet – eller om det er
dommeren, der har taget fejl.
HUSK: at tage dine ikke-antagne billeder fra Glas 2 med, hvis
du har snuppet dem med hjem
HUSK også: at uploade til klubbens konkurrencer med emne:
’Natur - digital’ og at medbringe dine bidrag til ’Phototravel papir’.
7. - 8. - 9. oktober: SDF Landsmøde i Esbjerg
SDF’s landsmøde er en af årets fotografiske højtider, og vi kan opleve åbningen af den nyeste Nationale Fotoudstilling, møde fotovenner fra hele landet og se og høre spændende foredrag af internationale fotografer, som netop i år er så spændende som ingen
sinde. Og der er visning af ”Den Kreative”, det helt fri billede og
lyddias, så der er nok at komme efter. Til og med sker det i det
modsatte hjørne af landet, i Esbjerg, så du får helt gratis udsigt til
nye horisonter.

11. oktober: Gæst: vi får besøg af Molly Grønberg
I aften får vi masser af nye billedindtryk og inspiration. Vi får besøg
af Molly, som netop har afsluttet sin basisuddannelse på Københavns Film- og Fotoskole, hvor hun udstillede sit afgangsprojekt
’Encore’ under Copenhagen Photo Festival. Se mere på Facebook
eller på Flickr: https://www.flickr.com/photos/129202985@N07/
HUSK: at aflevere billeder til Glas 3.
18. oktober: Vi ser på forslag til udstillingsbilleder
Vi vil prøve at få aftalt med Herlev Bibliotek, at vi kan have en
’roterende’ udstilling med omkring 10 af vores billeder ad gangen til
skue i udlånet på Herlev Bibliotek. I aften ser vi på de billeder, som
hver enkelt af os kunne tænke sig at bidrage med til udstillingen, så
vi hver især kan få nogle ideer med hjem til eventuel forbedring af
billederne.
HUSK: at medbringe en USB-pind med dine forslag til udstillingsbilleder, eller at oploade dem til klubbens dropbox.
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25. oktober: Billeder fra opgave: Amager Strandpark
Vi stillede os selv en opgave i starten af sæsonen om at tage billeder i eller på Amager Strandpark. I aften ser vi på resultaterne og
kommenterer på, hvad der eventuelt kunne gøres bedre, hvis man
skulle have lyst til at få mere ud af sine billeder.
HUSK: at medbringe en USB-pind med billeder fra Amager
Strandpark, eller at oplade dem til klubbens dropbox.
Onsdag 26. okt.: Region Nord bedømmelse – Papir 1 (NB: ændret dag, ændret sted.)
Sæsonens første bedømmelse i Region Nord er efter lang tradition
arrangeret af Torstorp Fotoklub, så det foregår ude i Taastrup. Det
er papirbilleder med eller uden farver, som dommeren har kigget
på, og nu afsløres vinderne. Vi får at høre, hvad dommeren kan
tilføje til de flotte billeder, og ind imellem får vi nok en snak med
dem fra de andre klubber.

1. november: Nok en gæst: Vi får besøg af Bjarne Bækgaard
Bjarne benævner sig selv amatørfotograf, men har lavet billeder til
brug i flere professionelle sammenhænge som f.eks. mode og portrætter. I aften viser han et udvalg af sine billeder og fortæller os om
dem.
HUSK: at oploade billeder til Region Nord - Digital senest 7.
november.
8. november: Fugle - og naturfoto. Besøg af Carsten Siems
Carsten Siems er med i Naturfotografer i Danmark og har i årevis
fotograferet naturen og især fuglene i Danmark og omliggende riger
og lande. I aften er det os i Herlev, der skal opleve hans fantastisk
flotte billeder og høre lidt om dem, og hvordan de er blevet til.
Onsdag 16. november: Monet på Ordrupgaard. (NB: ændret
sted, dag og tid, og der er entré.)
Vi mødes kl. 19:00 foran Kunstmuseet Ordrupgaard, som for tiden
viser nogle af Monet’s berømte malerier. Her får vi virkelig chancen
for at få løftet vores kunstneriske horisont og for at fornemme, hvordan man påvirkes af verdenskunst. For øvrigt er selve museumsbygningen også værd at lægge mærke til - og måske tage et par
billeder af.
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22. november: Bedømmelse af Glas 3-konkurrence
I aften skal vi være vidne til afgørelsen i sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi skal beundre de nye, flotte billeder, og høre hvad
dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren oplevet
vores kreationer, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er
de dygtige fotografer, der scorer aftenens præmieglas? Kan vi allerede nu gætte på, hvem der vinder den samlede stilling i sæsonens
pointræs? Find selv på flere spørgsmål.
29. november: Efterkritik af især de ikke-antagne billeder fra
Glas 3
Vi ser i aften på de billeder, som dommeren i tirsdags valgte ikke at
antage som de 25 bedste – og måske et par stykker mere. For
hver enkelt af billederne diskuterer vi, hvad der var autors mening
med billedet, hvad der kunne forbedres ved billedet – eller om det
er dommeren, der har taget fejl.
HUSK: at tage dine ikke-antagne billeder fra Glas 3 med, hvis
du har snuppet dem med hjem.
6. december: Bedømmelse af Natur- og Phototravelkonkurrencer
Nok en bedømmelse, denne gang af de to emne-begrænsede konkurrencer ”Natur” (digital) og ”Phototravel” (papir). Det er emner,
som SDF udbyder til Den Nationale, og måske kan vi udnytte dommerens konstruktive kritik til at forbedre yderligere på vores billeder. For resten er det da også interessant, hvem der vinder i de to
kategorier.
12. december: Region Nord bedømmelse – digital (NB – ændret
sted, anden dato.)
Den anden bedømmelse i Region Nord er arrangeret af Fotoklubben Kronborg og foregår i Helsingør. Det drejer sig om digitale billeder, der bliver vist direkte på det store lærred uden først at skulle
printes. Vi får chancen for at se regionens bedste billeder og til og
med få at vide, hvorfor dommeren synes, de er så fantastiske. Vi
mødes også med vores kolleger fra naboklubberne, så der skal
nok komme en aften ud af det.
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13. december: Jule-afslutningsmøde m/ glögg & nisser
Sidste klubaften i 2016 fejrer vi med julehygge, snolder og sjov.
Tag en lille og pænt indpakket gave med (til ca. 20 kr.) til gavelotteriet.

Nytår 2017

Nytår 2017

- - Omrids af forårets program m/ særligt fokus på konkurrencer - 3. januar (2017) [Hemmeligt program]
+ Aflevere til Glas 4

10. januar: Bytur til den nattemørke by; mødes på Shamrock
19:30
31. januar: [Hemmeligt program]
+ aflevere til Reg. Nord - papir 2

7. februar: Bedømme klubkonkurrence Glas 4

14. februar: [Hemmeligt program]
+ aflevere til hele tre konkurrencer: Monochrome Papir, Serier, og
portræt (digital)
28. februar: [Hemmeligt program]
aflevere til Årets billede

Igen et flot program fra bestyrelsens hånd og
denne gang med hemmeligt program, det bliver
spændende at se, hvad der ligger bag disse fire
aftener.
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Formand:
Uwe Hess
Søvej 13
2665 Vallensbæk Str.
4354 0325
uweoglise@mail.tele.dk
Billedsekretær:
Laurits A. Hansen
Grønhøj 13, Kyndby Huse
3630 Jægerspris
4752 8494
lissi.laurits@gmail.com

Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567
birthejorgn@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Ilse Lausten
Stadager 60
2730 Herlev
2330 6665
ilse@lausten.dk

Næstformand:
Ninna Kiel Nielsen
Sandbyvej 48,4.th.
2730 Herlev
2176 0670
ninnakn@yahoo.com

Suppleant:
Ledig

Suppleant:
Alf Aagaard
Myrholmen 47
2760 Måløv
5043 4388
alfaagaard@gmail.com

Nykredit Bank: reg. nr. 5479 konto nr. 332 9957

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

http://herlevfotoklub.dk
—–————————————————————
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tc@tagec.dk
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Bagsiden

Fototur til Nordhavn 10. maj 2016
af Susanne Sørensen

