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komme og vise forskellige af sine billeder og tryk, og også billeder af sine
Godt nytår. Vi er efterhånden kommet skulpturer. Han fortalte om sit arbejde
os ovenpå julens og nytårets udskemed farver og teknikker, og havde
jelser, og er kommet i gang med foto- også gode kommentarer til et udvalg
arbejdet. Der var lige en periode med af vores egne fotografier. Vi aftalte
frost og rigtig meget sne, som sikkert med Peter Hesk, at vi vil fastlægge et
sætter præg på billedtavlen i den
emne, som han kommer og bedømkommende tid.
mer hen på efteråret. Emnet er begrebet: port - en indgang. Så bare se at
Ellers har det været et efterår med
komme i gang med at tænke og fotomange gode arrangementer i og
grafere.
udenfor klubben. Et af højdepunkterne var SDF landsmødet i Maribo, hvor Efterårets mange fototure har genvi igen fik både antagelser og medal- nemgående ikke været de store tiljer (tillykke til Laurits og til Uwe og
løbsstykker. Det var en lille håndfuld,
Lise). Topscoreren på Den Nationale der var med til solnedgang i Roskilde,
var denne gang Jesper med hele 4
og færre, som var i den Indre By i
antagelser - også tillykke med det.
novembermørket. Det har nu ikke fået
Der var ikke andre end Herlev, som
bestyrelsen til at ryste på hånden, da
bidrog til konkurrencen i lyddias, men der blev lagt program for foråret - der
mon ikke de nye digitale teknikker kan er masser af spændende udflugter på
være med til at øge interessen og
programmet. Der er især fokus på
konkurrencen her ?
naturbilleder, så vi med tiden kan få
sendt nogle endnu bedre billeder ind
Lotte havde en flot separatudstilling
til SDF’s natur-kategorier.
på Herlev Bibliotek, og midt i det hele
fejrede hun sin runde fødselsdag og
I foråret skal vi følge op på de to duelinviterede os med - tak for den festli- ler. Vi skal møde Frederikssund, hvor
ge aften!
vi duellerer på dias, og vi krydser klinger med Downstairs i sort/hvid. Begge
Vi har haft flere besøg i løbet af efter- dueller foregår på udebane, og vi skal
året. Vi har været med på rejser rundt lægge os efter at overholde reglerne
omkring på kloden: Leif Scahckom 2 billeder pr. autor, så der er brug
Nielsen viste spændende naturbillefor både billeder og opbakning til de
der fra sine ture til Madagascar, og
to arrangementer.
Jesper afslørede noget af hvad han i
virkeligheden har lavet i Gambia. Er- Endelig rykker klubland Pillegaard kom og viste en sam- bens 50 års jubilæling af sine meget personlige billeder um tættere og tætfra en lang karriere med mange eks- tere på. Det skal
perimenter. Og det var lykkedes os at nok blive sjovt!
få billedhuggeren Peter Hesk til at

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 27. maj 2003 kl. 20.00
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag den 27. maj 2003 kl. 20.00 i klublokalet.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenheder. Herefter aflægger billedsekretæren beretning og overrækker præmierne for årets billede og årets fotograf.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af
kommende års kontingent. Bestyrelsen overvejer at foreslå en
forhøjelse af kontingentet med henblik på jubilæet.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge § 9 stk. 3 være skriftlige og skal
være formanden i hænde senest den 7. april.
5. Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er formanden (Laurits A. Hansen) og to bestyrelsesmedlemmer på
valg (Uwe Hess og Tage Christiansen). Desuden skal der
vælges to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og én revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret.
Der skal mindst være betalt kontingent for maj måned 2003.
Kassereren giver efter årelang tradition en øl eller vand til alle
fremmødte medlemmer, som ikke er i restance.
Der er ligesom de foregående år lodtrækning om to flasker
vin blandt de medlemmer, som har betalt ét år forud, dvs. til
maj 2004.

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

Herlev FK, Glas 3

10. december

21. januar

Herlev

Region Nord. FP

26. november

23. januar

Nokia Fotoklub

Region Nord. S/H

28. januar

18. marts

Ølstykke Fotoklub

Herlev FK, Glas 4

04. februar

11. marts

Herlev

HF, Natur/Portræt

04 marts

08. april

Herlev

HF, Årets Billede

11. marts

22. april

Herlev, 3 dommer

SDF, alle mm

30. april

Efterår

Esbjerg

Herlev FK, Glas 1

09. september ?

Herlev

Herlev FK, ”Port”

16. september ?

Herlev, dom. Hesk

Ølstykke FK Rally

04. maj

?

Ølstykke

Frederiks FK Rally

07. september

?

Frederikssund

Herlev FK

Udleveret digital fil
14. januar

Ser på billederne
25. februar

Herlev

Herlev FK

Fototur ifølge program
03. og 10. juni

Ser på billederne
16. september

Herlev

Husk også:

Stillingen efter Glas 2
Monocrome:
1: Jørgen Jakobsen
2: Jesper Plambech
3: Tage Christiansen
4: Laurits A. Hansen

98
83
80
22

Farvepapir:
1: Tage Christiansen
2: Jesper Plambech
3: Susanne Sørensen
4: Laurits A. Hansen
5: Ove Bent Hansen
6: Daniel Hansen
7: Lise Aagaard
8: Kurt Engelhardt

94
89
74
51
48
37
27
18

Dias:
1: Jørgen Jakobsen 95
2: Susanne Sørensen 81
3: Paul Nilsson
76
4: Laurits A. Hansen 63
5: Kurt Engelhardt
49

Region Nord
Den 27. nov. 2002 afholdte Albertslund Fotoklub bedømmelse af Region
Nords dias konkurrence, dommer var
Jørgen Vejlesby.
Herlev fotoklub deltog ikke i denne
konkurrence, men der var 118 billeder

til bedømmelse med disse på flg.
pladser, 1. IIan Brender, Dansk Nikon, 2. Jonas Madsen, Negativ Roskilde, 3. Vilhelm Madsen, Albertslund
Fk., 4. Else Vinæs, Negativ Roskilde,
5. Karl Wigh, Jernbanernes Fk.
Tage C

Program forår / sommer 2003
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 lyddiasserie?
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 ??
torsdag 23. januar: Bedømmelse af farvepapir Region Nord. (NB: Ændret
mødedag og –sted) Nokia FK byder på bedømmelse af farvepapir Nokia,
Sydhavnsgade 15— 19, kl. 19.30
28. januar: Besøg af Tilde (NB: ændret dato)
I aften får vi besøg af Tilde, som vil vise os en samling af sine spændende
billeder og fortælle lidt om dem. Tilde laver især akvareller, men arbejder også med oliefarver. Hun henter sine motiver fra landskaber, bl.a. i Norge, og
maler også portrætter.
Husk: Aflevering af Region Nord S/H
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 + billeder fra Roskilde. (NB: ændret dato)
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.
For at det ikke alt samme skal blive indavl ser vi også på nogle billeder fra
Roskilde, som Jesper skal bedømme.
18. februar: Lyd og lyddias. (NB: ændret dato)
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.
25. februar: Hvad fik vi ud af de digitale billeder? (NB: ændret dato)
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?
torsdag d. 27. februar: Duel med Frederikssund Fotoklub. (NB: ændret
mødested og -dag)
Vennerne i Frederikssund Fotoklub har igen udfordret os til duel. Denne gang
foregår det i deres klublokale i Pedershåb, og våbnene er dias. Som vi alle
husker - og glæder os over - så har vi tævet dem ved de sidste par dueller, så
mon ikke det ender godt igen ? I hvert fald skal vi alle mand af huse, og vi
skal have vores bedste lysbilleder med. Max. 2 dias pr. autor.
4. marts: Færdiggørelse af billeder - passepartout og retouche
Man skal ikke kunne stave til det, men det er godt at kunne. Billederne skal
kunne præsentere sig, og det gør de først når de er monteret i et stykke
smagfuld karton, som er skåret rigtigt, og når hvide prikker, grå hår, røde øjne
m.v. er fjernet med en lille pensel. Vi deler os i flere hold, som øver sig i at
skære passepartout og retouchere i sort/hvid og farve. Måske får vi også tid
til at se på retouche af digitale billeder.
NB: Husk aflevering til Natur og Portræt

11. marts: Bedømmelse af klubkonkurrence nr. 4
I aften udløses spændingen. Sæsonens sidste glaskonkurrence er nu afgjort
og bliver fremvist af en fremmed dommer, som både dømmer og giver kommentarer til de enkelte billeder. Med tilstrækkelig hovedregning kan man finde
ud af, hvem der herefter er årets fotograf. Men først og fremmest er der igen
udsigt til vores egne flotte billeder på tavlen.
Husk: Aflevere til årets billede
Husk - aftale fælles kørsel til Udlejre Kirke
18. marts: Bedømmelse af Region Nord Sort/Hvid konkurrence
Det foregår i Udlejre Kirke, som ligger et stykke væk, og det er Ølstykke Fotoklub, som står for arrangementet. Kom og se regionens bedste ufarvede billeder, hør hvad dommeren kan finde på at sige om dem, og mød alle vennerne fra de andre klubber i området.
25. marts: Billedmapper, dommer for en aften
Vi har lånt et par billedmapper fra SDF. Ud over at se de spændende, fremmede billeder, vil vi også prøve at bedømme billederne. Vi eksperimenterer
med at bedømme i grupper og alene, og at kommentere billeder oppe ved
tavlen. Prøv selv at bedømme et billede, og tænk på det næste gang du kritiserer en fremmed dommer ! Det bliver atter en god billedaften.
1. april: Digitale lyddias og diasserier
Vi har fået Bjarne Jensen fra Negativ Roskilde til at komme og vise os mulighederne i den nye måde at lave diasserier og lyddias på. Han har studeret
teknikken, og vil demonstrere et par nemme og nogle mere avancerede måder at gøre det på. Er det en værdig afløser for de gode, gamle lysbilledapparater ? Kom og find selv ud af det !
8. april: Bedømmelse af Natur og Portræt
En dommer fra en anden klub har nu set vores emne-billeder i henholdsvis
natur og portræt, og i aften fremlægger han sin bedømmelse af værkerne.
Hvor naturligt skal et naturbillede være, skal der være dyr på, eller skal det
bare være pænt? Skal der være øjenkontakt med et portræt, og kan man lave
portrætter af unge piger, af børn eller af aber ? Få svarene i aften.
15. april: påskeferie
Vi holder ikke møde, fordi det er påske.
22. april: Bedømmelse af årets billede
Sæsonens bedste billeder er nu blevet bedømt af 3 forskellige dommere. Vi
ser de forskellige bedømmelser, og kårer bagefter de gennemsnitlige vindere
- årets billede i henholdsvis sort/hvid, farvepapir og dias. Det er nu det er sidste chance for at se årets billeder.

30. april: Klargøring af billeder til SDF’s landskonkurrence / Den Nationale
I aften mærker, registrerer og klargør vi de billeder, som skal sendes ind til
SDF’s landskonkurrence ”Den Nationale”, også kaldet DM i fotografering.
Husk at klubben betaler for din deltagelse, så du skal bare lave billederne og
tage dem med i aften.
søndag 4. maj: Ølstykke’s fotorally (NB: ændret mødested og -dag)
Det er længe siden, at vi sidst har deltaget i Ølstykke Fotoklubs traditionsrige
kapfotografering med bundet emne. Starten går i deres mødelokale kl. 10.
6. maj: Tages aften
I aften er det Tages tur til at vise billeder fra alle årene. Kom og se højdepunkter fra Tages lange fotografiske karriere; håndlavede sort/hvide forstørrelser monteret i kuffertbunde, snapshots fra Afrika og New York og mange
forskellige slags vinderbilleder fra alle årene. Mon ikke også der bliver et kig i
dammen og andre detaljer fra Glostrup Botaniske Have ?
13. maj: Besøg af maleren Søren Skram
Vi får vi besøg af en maler, Søren Skram, som nogen måske husker fra hans
bedømmelse af Region Nord’s farvepapirbilleder for et par år siden. Han vil i
aften vise os et lille udvalg af sine egne billeder og fortæller om dem. Desuden vil han kommentere en (mindre) samling af vores billeder - og fortælle om
billeder sådan i al almindelighed. Det bliver en rigtig billedaften.
19. maj: Duel med Downstairs (NB: ændret mødested og -dag)
Fotoklubben Downstairs har taget handsken op, og udfordrer os nu på duel i
S/H billeder. Det forgår i deres klublokale på Østerbro. Vi har aftalt, at hver
autor medtager højest 2 billeder, og konkurrencen løber over 21 skudvekslinger, så vi skal møde op alle sammen og have vores skrappeste sort/hvide
billeder med. Kan vi mule dem for 3. gang ?
20. maj: Thai-aften med spisning (NB: Ændret mødetid)
De etniske aftener genoptages med et brag af et arrangement: Kurts imponerende billeder fra Thailand - heraf adskillige i mellemformat - og Jespers
gastronautiske thaimad. Der er arrangeret spisning i klubben for de interesserede, tilmelding nødvendig afhensyn til indkøb og import. Aldrig har det fjerne
Østen været tættere på end i aften.
Husk: aftal transport til Höganisserne i weekende
lørdag 31.maj: Vi besøger Höganäs Fotoklub
Vi bliver inviteret til en enkelt lørdag over på den anden side af Øresund til
Höganisserne, vores skånske venskabsklub ?

27. maj: Ordinær generalforsamling 2003
Se indkaldelse andet sted i bladet. Kom og bestem. Kassereren byder på en
drink til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i restance. Der er desuden
lodtrækning om en god vinpræmie blandt alle, som har betalt et års kontingent forud.
Husk også at aftale transport m.v. de næste to tirsdage, hvor vi er ude
3. juni: Naturfoto i Lyngby Åmose (NB: ændret mødetid og -sted)
Aftenen starter med, at vi spiser hos Jørgen; tilmelding er nødvendig af hensyn til hans indkøb, og samtidig aftales spisetid. Vi spisende og de andre mødes bagefter ved kanoudlejningen på Nybro kl. 18.30, og går ud i Åmosen de
næste par timer og fotograferer naturen dér. Stativ, flash og vandtæt fodtøj
samt overtøj efter vejret er nødvendigt - eller bliver det for træls.
10. juni: Sommerafslutning i Ejby Ådal og hos Laurits (NB: ændret mødetid og -sted)
Sommerafslutningen bliver nok en gang naturfoto, denne gang i Ejby Ådal. Vi
aftaler mødested og -tid, og går rundt i naturen i Hornsherred indtil vi ikke kan
mere. Så kører vi hen til Laurits og får en kop kaffe. Og ønsker hinanden god
sommer.

19. august: Vi mødes på Bakken (NB: ændret mødested)
Første klubaften i sæsonen bliver en Bakketur. De, der har lyst, aftaler fælles
spisning på et af de hyggelige spisesteder med Jørgen. Vi mødes så med
resten af banden udenfor Bakkens Hvile kl. 19.30, nyder en stille genstand,
og går derefter ud og fotograferer fest og farver mens sommernatten sænker
sine blå nuancer over motiverne.
26. august: Besøg af en kunstner
Laurits har engageret en kunstner til at komme og vise et udvalg af sine billeder og fortælle om dem og om billeder i almindelighed. Det er en hemmelighed, hvem der er tale om - kom og bliv overrasket !

2. september: Billeder fra Region Nord
Vi låner en billedsamling fra en Region Nord-konkurrence og bedømmer selv
de indsendte billeder. Kommer vi frem til samme resultat, som dommeren
gjorde ? Synes vi stadigvæk, at vores egne billeder er så meget bedre ??
Uanset om du får svar på spørgsmålene, så bliver der massevis af flotte affotograferede billeder på lærredet i aften.
søndag d. 7. september: Frederikssund Fotorally (NB: ændret mødedag
og -sted)
Mødested er i Elværket, overfor kirken mellem kl. 09 og 10, hvor der er morgenkaffe. Starten går kl. 10.00 dut til kapfotografering på to bundne emner i
den morgensløve by. Der må bruges både sort/hvid, farve og 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.
9. september: Digital billedaften
Som opfølgning på forårets digitale arrangementer har alle, der arbejder med
den slags billeder, lavet op til ca. 10 billeder på CD og/eller papir. Vi viser
hver især vores kunstværker og fortæller, hvordan vi har gjort, og modtager
forsamlingens kommentarer og gode råd. Med videre.
Husk. aflevere til Glas 1
16. september: Vores egne naturbilleder
Vi ser på hvad der kom ud af forsommerens indsats på naturfoto - de to ture
3. og 10. juni. Alle, der var med, har til i aften lavet billeder, som kan vises og
kommenteres. Vi vil igen undres over, hvor forskellige billeder der kan komme
ud af, at vi render oven i hinanden og fotograferer. Og der bliver kritik, som
man kan gå hjem og arbejde videre på, så billederne bliver helt perfekte til
den næste Nationale.
Husk: aflevere ’port’billeder til bedømmelse
23. september: Bytur i København (NB: ændret mødested)
Vi mødes over en pint i Shamrock kl. 19.30 (også kendt som Twin Irish Pubs,
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.
30. september: Lyddias
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. Og når nu apparaterne alligevel er fremme, så kommer vi nok også til at se nogle af de forrige serier og måske også et par af de
helt gode, gamle.
Husk: aftale fælles rejse eller kørsel til landsmødet i weekenden.

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

