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lyddias kan vi nu ikke længere være i
fred for digitalerne. Vi har også i efterGodt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens årssæsonen haft nogle tekniske afte51. år, som jo begyndte med et brag ner, hvor vi på lidt forskellige måder
af en jubilæumsudstilling på Gammel- har beskæftiget os med digital billedgaard, og som blev markeret med
behandling, og det vil fortsætte i den
yderligere et par højdepunkter, ikke
kommende sæson. For at fremme
mindst klubbens (og Jespers) flotte
interessen for digitale billeder har
resultater på SDF landsmødet.
klubben nu selv anskaffet en projektor, så vi ikke er afhængige af at skulVi har gennem efteråret haft rigtig
le låne os frem, og så vi kan vise bilmange spændende besøg i klubben, leder i høj kvalitet (1024x768 pixels;
først af fotografparret Nina og Kurt
gnid øjnene og tæl efter!). Den satser
Nissen, som viste resultaterne af de- vi på at få brugt en hel masse i den
res kreative eksperimenter med de
kommende sæson, både i forbindelse
gamle foto-teknikker, så af Jørgen
med teknikaftener, til almindelig visBresson, som holdt et blændende
ning af billeder, og også til digitale
show om digitale fotografiapparater
lyddias.
og hvordan de skal bruges og hvad
man skal kigge efter ved indkøb osv
Klubben har igennem hele jubilæosv. Ole Andersen kom og viste ma- umsåret haft god tilgang af nye medkrobilleder fra sin have og andre vilde lemmer. I efteråret har vi taget imod
steder, og endelig fik vi besøg af Pe- en gammel kending fra Skåne, Niels
ter Randløv, som tog os med en tur
Ringsmose, og desuden har Thomas
under vandet. Vores besøg i Taastrup Skaarup, Michael Rønsdorf (alias
hos Inge Aasmul var et utrolig vellyk- Dorf) og Martin Rosager-Hansen
ket arrangement, hvor vi fik et fanta- meldt sig ind. Vi siger hjertelig velstisk indblik i portrætfotograferingens kommen til jer alle sammen og håber,
håndværk og de mange psykologiske at I falder godt til i klubben.
og tekniske udfordringer der ligger
bag et godt portræt.
I den tilstundende forårssæsonen har

Siden sidst

Det lykkedes ikke helt at få luft under
vingerne på vores planlagte sportsfotografering. Så vi har meddelt Herlev
Medborgerhus, at det ikke lige bliver
denne gang, vi kommer til at lave illustrationer til Årets sportsnavn. Der var
heller ikke tilslutning nok til, at den
planlagte tur til Hesede Skov kunne
gennemføres, men i øvrigt var det et
skrækkeligt vejr.
De digitale billeder har efterhånden
vundet indpas hos næsten alle. Selv i

vi planlagt nogle udflugter og en række spændende besøg. Vi skal også
arbejde videre med de digitale billeder, idet vi har været så heldige at få
Dorf til at stå for to Photoshop aftener. Desuden skal vi stifte bekendtskab med et af de programmer, der
kan bruges til digitale lyddias. Så der
bliver rig lejlighed til at få bearbejdet
de problemer, man måske har med
digitalteknikken, og til at få brugt den
til at lave flotte, spændende og kreative billeder.

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 24. maj 2005 kl. 20.00
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag den
24. maj 2005 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 foreslår uændret kontingentet i yderligere et år
indtil vi er kommet vel over jubilæet.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge vedtægternes § 9 stk. 3 fremsættes skriftligt 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 (Tage Christiansen og Uwe Hess). 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 2005.
Kassereren uddeler 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 2006.

Konkurrenceresultater
Glas 1,dommer Else Vienæs, Negativ
Monochrome: 22 deltagende billeder
1.
Tage Christiansen
2.
Jørgen Jakobsen
3.
Jesper Plambech
4.
Susanne Sørensen
5.
Jesper Plambech

Farvepapir: 38 deltagende billeder
1.
Jørgen Jakobsen
2.
Uwe Hess
3.
Laurits A Hansen
4.
Jesper Plambech
5.
Jesper Plambech
Årets Fotograf efter 2 runder.

Farvepapir: 27 deltagende billeder
1.
Susanne Sørensen
2.
Joan Olsen
3.
Jesper Plambech
4.
Jesper Plambech
5.
Joan Olsen
Glas 2, dommer Erik V Jensen, Fredr.
Monochrome: 25 deltagende billeder
1.
Ole Stormholt
2.
Laurits A Hansen
3.
Jørgen Jakobsen
4.
Ole Stormholt
5.
Tage Christiansen

Monochrome:
84 points Ole Stormholt
83 points Jørgen Jakobsen
80 points Jesper Plambech
77 points Tage Christiansen
72 points Susanne Sørensenb
62 points Laurits A Hansen
35 points Ilse Lautsen
Farvepapir:
88 points Jesper Plambech
69 Tage Christiansen
Fortsætter næste side

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

Region Nord. Dias

16. november

11. januar

Nikon

Herlev FK. Glas 3

07. december

18. januar

Herlev

Region Nord. Papir

04. januar

15. februar

Herlev

Herlev FK. Glas 4

01. februar

08. marts

Herlev

Region Nord Portfoli

22. februar

19. april

Rebæk Søpark

Fotoduel, papirbilled

10. marts

10. marts

Frederikssund

Herlev, årets billed

15. marts

26. april

Herlev

Herlev, natur/portr

15. marts

12. april

Herlev

SDF, alle kategorier

26. april

Oktober

Næstved

Frederiks FK. Rally

04. september

?

Frederikssund

Herlev FK. Glas 1

06. september 04. oktober

Sommerferie

Fortsat
55 Ilse Lautsen
50 Uwe Hess
46 Susanne Sørensen
46 Ole Stormholt
43 Laurits A Hansen
43 Jørgen Jakobsen
34 Ove Bent Hansen
34 Niels Ringsmose
24 Lise Aagaard

Region Nord
Første konkurrence i den nye sæson
var papirbilleder, det er den nye kategori hvor FP og S/H blandes og be-

Herlev

dømmes i samme konkurrence. Halsnæs Fotoklub stod for dette arrangement den 18-11-04 med Freddy Tornberg fra ”Venus Film” som dommer.
Der var indleveret 167 billeder, Herlev
havde indleveret 14 stk. Der var ingen
placeringer fra hos mellem de 10 bedste, men Uwe, Laurits og Jørgen fik
hver et billede antaget.

Husk at deltage i Region
Nords konkurrencer, der er
penge at vinde. Se afleverings datoer andet sted i
bladet.

Program forår / sommer 2005:
4. januar 2005: Besøg af Jacob Lautrup
I aften er der is og sne på programmet. Fotografen Jacob Lautrup har fotograferet i Grønland i mange år. Hans seneste opgave er det fotoprojekt, som
bevirkede at Illulisat isfjord blev optaget i Verdens Naturarv. Han viser os et
udvalg af sine bedste billeder gennem alle årene, dels som digitale billeder,
dels som lyddias.
HUSK: aftal fælles kørsel til næste tirsdag. Aflevering af Region Nord,2
papirbilleder. Aflevering af Mellem Sund og Bælt, 5 papirbilleder.
11. januar: Bedømmelse – Region Nord dias (NB: ændret mødested)
Bedømmelsen foregår i Vesterbro Kulturhus på 3. sal i den store sal. Kom og
se flotte lysbilleder fra klubberne i hele regionen, og få en kammeratlig snak
med dem fra de andre klubber.
18. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 3
Så er det tid til sæsonens tredje glaskonkurrence. 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 hun vægt på, og hvem er de
dygtige billedkreatører, der scorer de tre glas? Tegner der sig monstro et billede af, hvem der bliver årets fotograf?
25. januar: Billederne fra Den 23. Nationale
I aften har vi fået fingre i billederne fra landsmødet og Den 23. Nationale, også kaldet DM i foto. Først nyder vi billederne på nært hold, og bagefter udvælger vi den samling, som vi vil hænge op i Herlev Bibliotek i næste måned.
1. februar: Lyddias
Vi ser et udvalg af de lyddias-serier, som er blevet produceret gennem alle
årene, og snakker om hvilke ideer vi monstro kan dyrke videre på, så vi også
får serier til landsmødet i år. Der bliver gensyn med et par af de gode, gamle
travere, og med de nye serier fra landsmødet, og måske også nogle af de
midaldrende. Der er atter lyd, farver og bevægelige billeder på lærredet!
HUSK: aftale hvem der hænger billeder op på biblioteket på torsdag.
HUSK: aflevere billeder til glas 4.
3. februar: Ophængning i Herlev Bibliotek (NB: andet sted, andet tidspunkt)
Vi hænger billederne fra Den Nationale op i bibliotekets udlån i det korte tidsrum imellem fyraften og udlånets lukning.

8. februar: Portrætaften
Laurits har taget flashudstyr med i klubben, og vi prøver at lægge lys og tage
portrætter af hinanden og af evt. medbragte modeller. Er der nogen der kan
huske de tricks vi hørte om hos Inge Aasmul? Eller er der nogen som har
endnu bedre ideer om hvordan det skal gøres? Det er i aften, der er mulighed
for at tage vinderbilledet til sæsonens portræt-konkurrence.
15. februar: Bedømmelse af Region Nord – papirbilleder (ændret mødested)
Klubben står for at arrangere bedømmelse af Region Nord konkurrencen i
papirbilleder. Det er en af de nye genistreger, hvor farvede og sort/hvide billeder er møllet sammen. Kom og hør hvad dommeren har fået ud af det. Vi skal
se en masse billeder, gratulere de heldige vindere og hygge os med fotovennerne fra de andre klubber i regionen.
Lørdag d. 19. februar: Åbning af udstillingen ”Mellem Sund & Bælt”
Negativ Roskilde har åbning af deres udstilling ”Mellem Sund & Bælt” på Roskilde Bibliotek kl. 12. Resten af dagen er der et stort program, som omfatter
kommentering af billederne, og billedforedrag med Viggo Rivad.
22. februar: Besøg af Svend Bessing
I aften er det den kendte naturfotograf Svend Bessing, der kommer på besøg
og viser os nogle af sine bedste billeder. Kom og få inspiration til at lave dine
egne naturbilleder, og hør hvordan en af de virkelig skrappe drenge arbejder
med naturfotografering.
HUSK: aflevere billeder til Reg. Nord – portfolio.
HUSK: aftale fælles kørsel til Frederikssund næste gang.
Lørdag – søndag d. 26. – 27. februar: Arbejdsweekend i klublokalet
Vi gør en indsats for at sætte lokalerne i pæn og appetitlig stand til foråret.
Der skal ryddes op, males og gøres rent. Kassereren sørger for at der er vådt
& tørt til de, der kommer og giver en eller to hjælpende hænder.
1. marts: Digitale lyddias, projicering af digitale billeder (NB: ændret
sted)
Frederikssund har lavet en aftale med JVC om at vise det ypperste i videokanoner. Det sker i Elværket i Frederikssund, og vi får bl.a. lov til at se et sortiment af digitale lyddias. Der er sandsynligvis entré; Nærmere oplysninger
følger.

Alle har en fotografisk hukommelse Der er bare nogle som mangler film.

8. marts: Bedømmelse af glas 4
Så sker det. I aften kommer det for en dag, hvem der i år kan smykke sig
med titlen ”Årets Fotograf”, for nu er det årets sidste glaskonkurrence, der
bliver afgjort. Ud over selve konkurrencen er der udsigt til flotte billeder på
tavlen, og til dommerens gode og kreative kommentarer til vores billeder.
10. marts: Duel med Frederikssund Fotoklub (NB: ændret dag og sted)
Frederikssund har inviteres til nok en duel, denne gang vil de igen have revanche. Duellen foregår hos dem, og emnet er papirbilleder med eller uden
farver. Tag dine bedste billeder og landskampudstyr med, så skal det nok gå
festligt til.
15. marts: Photoshop-aften I
Dorf optræder i aften og fortæller om Photoshop og hvordan programmet kan
bruges til at frembringe de flotteste billeder med PC’en på utalrige måder. Vi
har fået en specialaftale, som indebærer at han afslører omkring halvdelen af
sine bedste fifs og fiduser.
HUSK: aflevere til Årets Billede og til Natur og Portræt konkurrencerne. .
22. marts: påskeferie – ikke noget møde
29. marts: Besøg af Rune Hansen
Fotografen Rune Hansen har rejst i det meste af verden. I aften kommer han
og foredrager et udvalg af sine flotteste billeder fra Kina.
5. april: Fototur til Lyngbyfortet (NB: ændret mødested)
Jørgen har fået fat i nøglerne til Lyngbyfortet, og inviterer os på en spændende tur gennem de mørke og fugtige gange, hvor der lurer spændende billeder
bag hvert et hjørne. Er der nogen, der husker lyddias-serien om spøgelset i
Lyngbyfortet? Mon spøgelserne stadig er her?? Kom og find ud af det – husk
varmt tøj, noget vandtæt på fødderne og friske batterier i kameraet.
12. 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.
Kan et naturbillede bare være et flot billede, eller skal det være en virkelighedsefterlignende afbildning af en botanisk mærkværdighed? Kan portrætter
laves uden direkte øjenkontakt, og hvor meget af kroppen skal med for at
portrættet er godt? Find selv på flere spørgsmål, og få svarene i aften.
HUSK: aftale kørsel næste tirsdag

19. april: Bedømmelse Region Nord – portfolio (NB: ændret sted)
Hvis du ikke ved hvad en portfolio er, så er der chancen for at finde ud af det i
aften. Og hvis du ved det, men ikke kan forestille dig, hvordan en konkurrence udelukkende med portfolio’er foregår, bedømmes og ser ud, så kan også
du få noget med hjem. Og alle har muligheden for kammeratligt samvær med
de andre fotovenner fra regionen. Det foregår nok i vestegnen et sted – nærmere oplysning følger.
26. april: Kåring af årets billede; klargøring af billeder til SDF’s landskonkurrence
Sæsonens billeder er nu blevet bedømt af 3 forskellige dommere. Vi ser hvor
forskelligt bedømmelserne kan falde ud, og kårer bagefter vinderne - årets
billede i henholdsvis sort/hvid, farvepapir og dias. Det er sidste chance for at
hilse på årets billeder.
Bagefter 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
huske at tage dem med i aften.
HUSK: at tage de billeder med, du vil indlevere til Den Nationale
Søndag d. 1. maj: Ølstykke’s fotorally
Det er længe siden, at vi sidst har deltaget i Ølstykke Fotoklubs traditionsrige
kapfotografering med bundet emne. Starten går i deres mødelokale kl. 10.
3. maj: Fotoshop aften del II
Vi har igen fået Dorf overtalt til at komme og fortælle om Fotoshop og alle de
elegante måder, man kan bruge for at behandle sine billeder til det bedre. På
grund af vores specialaftale vil han i aften afsløre atter en halvdel af sine fifs
og fiduser.
10. maj: Bytur til bl.a. operaen
Vi mødes ved indgangen til den flotte nye Opera på Holmen kl. 19.30, og ser
på bygningen, omgivelserne og hvad øjnene ellers falder på. Der går vandbus til døren, men man kan også tage bybus, cykel eller andre hjælpemidler.
Som afslutning har vi arrangeret solnedgang over byens tage og tårne.

Computere er hurtige, at man på få sekunder
kan lave de samme fejl, som før tog timer!

17. maj: Fremmede billeder – døm selv.
Aftenens hovedemne er en af SDF’s billedmapper. Vi skal se nye og spændende billeder – måske fra en helt anden egn af Verden. Billederne vil bl.a.
blive brugt til at øve os og hinanden i at bedømme og kommentere billeder –
spontanbedømmelse. Det er både en udfordring til dit billedsyn og en træning
i at se og opfatte det væsentlige i et fremmed billede. Hvis du synes at dommeren plejer at være dom, så prøv selv at dømme.
24. maj: Ordinær generalforsamling 2005
Aftenen er afsat til generalforsamlingen, der er indkaldelse og dagsorden et
eller andet sted i bladet her. Kassereren uddeler en drink til alle fremmødte
medlemmer, som ikke er i restance. Der er desuden lodtrækning om en god
vinpræmie blandt alle de, som har betalt et års kontingent forud.
HUSK: at komme og stemme og gøre din indflydelse gældende!
31. maj: Digitale lyddias
Vi ser på digitale lyddias frembragt med programmet Photodec Gold, som
Dorff og Jesper demonstrerer. Hvor nemt kan det blive? Hvis tiden tillader
det, vil vi også se (og høre) på, hvordan man kan mixe lyd med programmet
Cubase.
7. juni: Billeder fra det helt gamle København
Lise har scannet en samling billeder fra hendes oldefar, fotografen Julius Aagaard, som levede og fotograferede i København i årene 1895 – 1910. Nu får
vi andre en mulighed for at stifte bekendtskab med både motiverne og billedsynet fra lang tid inden Verden gik af Lave.
14. juni: Sommerafslutning på Søvej (NB: ændret mødested)
Sæsonens sidste klubaften begynder hos Uwe og Lise. Herfra tager vi ud og
fotograferer strand, sump, krat og hvad der i øvrigt kommer i vejen for vores
objektiver.

- - - sommerferie - - 23. august: Vi mødes i Vestskoven
Første klubaften i sæsonen foregår udendørs. Vi mødes på P-pladsen i Risby
ved vikingelandsbyen kl. 19.30 går derefter ud og fotograferer okser, træer,
buske og andre botaniske seværdigheder mens sommernatten sænker sine
blå nuancer over motiverne.
30. august: Teknikaften – montering af billeder, skæring af passepartout
Et billede er jo ikke færdigt førend det er klippet til og klistret op med noget
passende pap rundt omkring, det skal præsentere sig. Vi har gjort det før, og
nu gør vi igen et nummer ud af at vise og øve os i at skære pæne og lige huller i karton, og snakke om hvilke slags og farver af karton der er bedst til formålet.
HUSK: at tage et par billeder med, og plaster.

Søndag d. 4. september
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.
6. september: Besøg af fotoklubben Graatonerne
I aften får vi besøg af en lille flok medlemmer fra fotoklubben Gråtonerne. De
kommer med nogle samlinger af de billeder, som de hver især arbejder med
og fortæller om dem. Det bliver udgangspunktet for en rigtig billedaften, hvor
vi både kan få god inspiration og give (og høre) gode kommentarer til billederne på tavlen.
HUSK: aflevering til sæsonens første klubkonkurrence, glas 1
13. september: Jørgen viser billeder fra Grønland
Jørgen var på Grønland sidste sommer, og ved den lejlighed tog han nogle
billeder. I aften vil han vise nogle os sine indtryk fra landets nordligste amt,
hvor det er lyst hele døgnet, og hvor vandet er fuldt af is og luften af myg.
20. september: Aftentur til det Indre København (ændret mødested)
Vi tager på bytur og fotograferer nattestemning i den indre by. Først mødes vi
med hinanden på Shamrock, den irske pub i Scalabygningen, kl. 19.30, og
her aftaler vi slagets gang.
27. september: Premiere på de nye lyddias
I aften skal vi se de nye lyddias, som vi hver for sig og i grupper har arbejdet
med, og som skal stå deres prøve til SDF landsmødet til weekenden. Der
bliver sikkert også lejlighed til et hyggeligt gensyn med et par af de gamle og
prøvede serier. I aften er der både lyd og billeder i lokalet.
HUSK: aftale transport til landsmødet i weekenden
1. – 2. oktober: SDF Landsmøde i Næstved
Landsmødet foregår denne gang i Næstved, så det er absolut overkommeligt
at være med i det festlige samvær med fotovennerne fra de andre klubber i
hele landet. Der er premiere på landsudstillingen og på lyddias, desuden er
der en række arrangementer, festmiddag og kåring af de dygtige vindere.
4. oktober: Bedømmelse af klubkonkurrence nr. 1
I aften bliver 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 igen kommet
nye talenter til fadet? Der er udsigt til flotte billeder på tavlen!

Formand:
Laurits A. Hansen
Skibbyvejen 10
4050 Skibby
4752 8494
Lissi.og.laurits@sol.dk
Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567
jj@mst.dk

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

Næstformand/referent:
Joan Olsen
Tycho Brahes Alle 52, 3. th
2300 København S
2462 7275
Joan_olsen@hotmail.com

Externe konkurrencer:
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600 Glostrup
4363 1935
tagec@mail.dk

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

Suppleant:
Jesper Plambech
Høje Gladsaxe 72, 1. tv.
2860 Søborg
3966 8775
jpphoto@mail.tele.dk

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 tagec@mail.dk

