HERLEV
Nr. 2

FOTOKLUB
KLUBBLAD

”Stonefaces”
Foto: Per Valentin

06 - 07

Workshop om naturfoto
Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. – 3. juni. Det er Jesper og Dorf, der
står for workshoppen. Vi har planlagt strålende vejr og et fantastisk udvalg af
årstidens dyreliv få minutters gang.
Programmet er:
Lørdag d. 2. juni:
Kl. 10: Vi mødes og hører over en kop kaffe hvad det hele går ud på, præsenterer os for hinanden og diskuterer fotoudstyr.
Kl. 11: ”Hvad er naturfotografering?”
Kl. 12 - 13: Et overdådigt frokostmåltid ”smør-selv mad”.
Kl. 13: Vi danner hold á ca. 4 personer, får en opgave og drager ud i det blå /
grønne eller hvad opgaven nu går ud på.
Kl. 18: Mødes vi over et varmt måltid. Øl, vand og vin kan købes for humane
priser.
Efter fælles afrydning, vil nogen blive indendørs og ser på billeder, herunder
naturbilleder og/eller begynde at arbejde med dagens billeder i Photoshop.
Andre tager ud og fotograferer mere, fx solnedgang, aftenstemninger eller
natfotogrtafering.
Søndag d. 3. juni:
Kl. 08: Der serveres et tag-selv morgenbord, hvor man kan forsyne sig efter
behov.
Kl. 09: Gennemgang af Photoshop med vægt på indstillinger, basisfunktioner
og grundlæggende billedbehandling.
Herefter sætter vi os i holdene og bearbejder vores billeder, og vi forbereder
holdvis vores portfolier, som bliver printet.
Kl. 12: Er der igen fælles frokost med ”smør-selv mad”.
Kl. 13: ophængning og bedømmelse af portfolier
Kl. 14 – 15: Afslutning, herunder dommerkommentarer, uddeling af præmier
og evaluering af workshoppen.
Medbring:
Fotografiapparat m/ tilbehør (herunder flash og især stativ), batterier og hukommelse.
Computerudstyr (bærbar kan sagtens bruges, men kvaliteten af redigeringen er ikke
så god som på en stationær PC), med evt. tilhørende skærm samt andre nødvendige
enheder (fx mus og tastatur). Vi får sørget for en central printer, som er kalibreret, til at
lave et passende antal print pr. hold, så man skal ikke nødvendigvis slæbe sin egen
printer med.
Tøj til udendørs ophold efter vejret, samt
Sengetøj, håndklæde og sæbe (hvis man vil i bad).
Prisen for workshoppen er kun 300 kr. Den inkluderer overnatning og alle de nævnte
måltider samt en kop kaffe i ny og næ og et antal print pr. hold. Der kan købes øl,
vand og vin.
Sengetøj kan lejes, hvis det er aftalt på forhånd. Tilmelding til kassereren SNAREST
MULIGT – der er begrænset med pladser!! Spørgsmål rettes til Jesper og Dorf.

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 22 maj 2007 kl. 20.00
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag den
22. maj 2007 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
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, modtager ikke genvalg) og to bestyrelsesmedlemmer
på valg (Tage Christiansen modtager ikke genvalg 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 2007.
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 2008.

Resultater og stillinger i glaskonkurrencen
Dommer, Fred Breitner

Samlet stilling efter

Glas 1, monocrome

2. omgang

1 Per Valentin

Monocrome

2 Ole Stormholt

97 points Per Valentin

3 Michael Rønsdorf

85 points Michael Rønsdorf

4 Per Valentin

63 points Ole Stormholt

5 Per Valentin

59 points Jørgen Jakobsen

Glas 1, farvepapir

51 points Tommy Martens

1 Michael Rønsdorf

43 points Tage Christiansen

2 Tommy Martens

21 points Laurits A Hansen

3 Michael Rønsdorf

07 points Martin Rosager-Hansen

4 Ole Stormholt

05 points Marie Skjær

5 Michael Rønsdorf

Farvepapir

Dommer Freddie Hansen

92 points Michael Rønsdorf

Glas 2, monocrome

88 points Per Valentin

1 Per Valentin

66 points Tommy Martens

2 Per Valentin

55 points Ole Stormholt

3 Per Valentin

49 points Tage Christiansen

4 Michael Rønsdorf

34 points Lise Aagaard

5 Laurits A Hansen

34 points Uwe Hess

Glas 2, farvepapir

28 points Susanne Sørensen

1 Per Valentin

27 points Jørgen Jakobsen

2 Per Valentin

22 points Martin Rosager-Hansen

3 Michael Rønsdorf

15 points Palle Damm

4 Uwe Hess

06 points Marie Skjær

5 Michael Rønsdorf

01 points Laurits A Hansen

Vinder i natur: Tommy Martens

Vinder i portræt: Per Valentin

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

Bedømmelse

Sted

16. januar

Nikon Klubben

Herlev FK. Natur/Portræt 28. november

09. januar

Herlev

Herlev FK. Glas 3

23. januar

Herlev

Mellem Sund og Bælt 11. december

03. februar

Herlev

Region Nord, 2. papir 09. januar

27. februar

Negativ Roskilde

Herlev FK. Glas 4

23. januar

06. marts

Herlev

Region Nord. Portfolie

06. februar

17. april

Rebæk Søpark

Duel m. Frederiks.

06. februar

08. februar

Frederikssund

Årets billede

06. marts

24. april

Herlev

Serie og Kreativ

06. marts

10. april

Herlev

Hjemmeopg. Laurits

20. marts

29. maj

Herlev

SDF, alle mm

24. april

Duel, Downstairs

21. august

Region Nord. Digital

Indlevering
07. november

05. december

København
28. august

Herlev

Program forår 2007
2. januar 2007: Tage og Susanne viser billeder fra Skotland
Vi starter det nye år med at se billeder fra Susanne og Tages tur til Skotland,
som gav de to fotografer så mange flotte billeder. I aften viser de et udsnit af
feriens bedste billeder og fortæller om dem og om rejsen i de 1000 destilleriers land. Er det altid regnvejr derovre, findes søslangen i Loch Ness, og hvorfor kører de i den forkerte side af vejen? Find selv på flere spørgsmål, og få
svarene i aften. HUSK: aflevering til Region Nord 2. papirkonkurrence.
9. januar: Bedømmelse af natur og portræt konkurrencerne
I aften ser vi resultaterne af de to emne-konkurrencer om henholdsvis portræt
og natur, og vi hører dommerens mening og kommentarer. Ud over flotte billeder kan du regne med meningsudvekslinger om øjenkontakt nu også virkelig er nødvendigt i et portræt, og hvor naturligt et naturbillede behøver at være. Vi får chance for at skærpe billedsynet og den kritiske sans, og måske
også for en god billedsnak.
16. januar: Bedømmelse Region Nord – digitale billeder (NB: ændret
mødested)
Nikon Klubben står for Region Nord bedømmelsen i den nye kategori ”digitale
billeder”, som er mere eller mindre rå billedfiler, der vises direkte på skærm
eller lærred uden forstyrrende printning. Vi mødes i København et sted og
hører, hvad dommeren har fået ud af den slags billeder, og vi får os en snak
med fotovennerne fra de andre klubber i regionen.
23. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 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 allerede et billede af, hvem der bliver årets fotograf?
Husk: aflevering af billeder til glas 4.
30. januar: Klargøring af Sund og Bælt
I aften lægger vi sidste hånd (?) på udstillingen af de billeder, som juryen har
udtaget til den store udstilling ”Sund og Bælt”, som åbner i Gammelgaard i
weekenden. Måske er det vores egne billeder, som også skal op og hænge i
udstillingsbygningen, der skal have en hånd med på vejen, eller andre af de
1000 praktiske problemer, som altid dukker op i sidste øjeblik.
Vi hænger op onsdag og torsdag, hvor alle hjælpende hænder er velkomne.

3. februar: Åbning af ”Mellem Sund & Bælt 2007” kl. 15.00 (NB: ændret
mødetid og –sted)
Så sker det! Vores forventede brag af en dobbeltudstilling åbner med et festligt arrangement på Gammelgard, hvor vi alle er af huse og har indbudt venner, familie og andre pårørende. Gammelgaard serverer et musikalsk indslag
og en forfriskning.
6. februar: Besøg af maleren Jens Otto Hansen
Vi får et gensyn med maleren Jens Otto Hansen, som har været med i juryen
til ”Mellem Sund og Bælt”, og som nu vil fortælle mere om billeder. Vi ser også på billeder med bevægelse, som vi udvælger til duellen på torsdag.
Husk: aftale fælles kørsel næste gang! Husk aflevering af Region Nord,
portfolie.
8. februar: Duel med Frederikssund Fotoklub (NB: ændret mødetid og –
sted)
Frederikssund Fotoklub har været uforsigtige nok til at udfordre os til en ny
duel, efter at vi indtog en magtfuld 2. plads ved den seneste af slagsen. Denne gang har de sat et emne på, ”bevægelse”, så vi skal se om der er nogen
der kan huske hvordan man laver billeder med et emne. Husk dine bedste
bevægelsesbilleder, og tag tudehorn, klaphat og landskampudstyr med – det
bliver vildt!!
13. februar: Ikke møde – vinterferie
20. februar: Jesper viser billeder fra Afrika
Nogle af Jespers mange rejser har gået til Afrika, senest var han af sted i december. I aften vil han vise og et lille udvalg af sine allerflotteste billeder fra
det store kontinent.
Husk: aftale fælles kørsel næste gang!
27. februar: Bedømmelse Region Nord – papirbilleder (NB: ændret mødested)
Det er Negativ Roskilde, der har arrangeret Region Nord bedømmelsen i den
blandede papirkategori, som de holder så meget af på de kanter, farver og
sort/hvid uden smålige hensyn. Det foregår på Roskilde Bibliotek (Dronning
Margrethesvej 4), og det bliver spændende at høre hvilke oplevelser dommeren har fået af billederne, og hvad hun ellers mener om dem. Vi får også et
festligt gensyn med vennerne fra de andre klubber.

6. marts: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 4
I aften falder afgørelsen – hvem bliver årets gennemsnitligt dygtigste fotograf? Så er det tid til sæsonens tredje klubkonkurrence. Samtidig får vi de
flotte billeder at se, og vi hører hvad dommeren har fået ud af dem. Kan vi få
nogle fifs eller friske synsvinkler med hjem?
Husk: aflevering af billeder til årets billede, til ”kreativ”og til ”serie”.
13. marts: Valentin fortæller om billeder
SDF’s nye formand, vores pt mest vindende, unge medlem fortæller om billeder og om, hvordan han skaber sine egne spændende og meget kreative kreationer.
20. marts: Billederne fra Den 25. Nationale
I aften har vi fået fingre i billederne fra landsmødet og Den 25. Nationale, også kaldet DM i foto. Det var her, klubben vandt overbevisende i den samlede
stilling, og hvor Valentin modtog flere medaljer end han kunne bære. Først
nyder vi billederne på nært hold, og bagefter udvælger vi den samling, som vi
vil hænge op i Herlev Bibliotek i næste måned. Laurits aflevere billeder til
hjemmeopgaven.
27. marts: Jørgen viser gamle billeder
Jørgen har arvet en samling negativer, som stammer fra ca. 1920 og er optaget i Skagen, på Falster og omkring Auderød. Dem har han scannet de mest
interessante af og viser for os i aften. Der bliver et interessant kig ind i Verden
som den så ud før den var gået helt af lave.

3. april – påskeferie, ikke noget møde
10. april: Bedømmelse af ”Kreativ” og ”Serie”
Vi har bedømmelse i begge de to nye kategorier, som supplerer glaskonkurrencerne. Det er anden gang i Verdenshistorien kategorierne ”Kreativ” og
”serie” bliver bedømt i aften, og det bliver spændende. Kom og hør hvad
dommeren har fået ud af specialiteterne, og se med dine egne øjne.
17. april: Bedømmelse Region Nord – portfolio (NB: ændret sted)
Portfolio betyder noget med flere billeder på én gang, eller også noget andet,
og det er sådan noget vi ser i aften. Der kommer rigtig mange billeder på
skærmen, så der bliver garanteret noget flot at se på. Det er en kategori, hvor
klubben plejer at placere sig pænt, så der bliver nok også grund til at juble og
gratulere. Under alle omstændigheder er der mulighed for kammeratligt samvær med de andre fotovenner fra regionen. Det foregår i vestegnen på Plovheltvej 8 i Hvidovre.
Husk: aftale fælles kørsel næste gang!

24. april: Kåring af årets billede, klargøring til SDF
Sæsonens billeder er nu blevet bedømt af 3 forskellige dommere. Vi ser hvor
forskelligt de forskellige billedbedømmere kan se på de samme billeder, og
kårer bagefter de heldige vindere - årets billede i henholdsvis sort/hvid og
farvepapir. Det er sidste chance for at hilse på årets billeder inden vi pakker
dem ned, mærker og registrerer dem og sender dem til SDF
HUSK: at tage de billeder med, du vil indlevere til Den Nationale
1. maj: Besøg af Per Buchmann
Fotografen Per Buchmann fortæller om RAW filer, digitalkameraets negativer.
Han beskriver hvordan de håndteres således at vi kan få det bedste ud af
billederne i Photoshoppen.
8. maj: Besøg af filmarbejder
Vi arbejder på at få besøg af en filmklipper eller en filmarbejder, som vil fortælle os hvad en filmarbejder arbejder med, og hvordan man skaber liv, sammenhæng og underforståede meninger ud fra forhåndenværende stumper af
lyd- og billedmateriale. Det er meningen, at vi skal få en masse fifs og inspiration ud af det, som vi kan bruge til at lave bedre lyddias / lydbillede.
Husk: aftale fælles kørsel næste gang!
15. maj: Aftentur til Sydhavnen (NB: ændret sted)
Nu skal vi ud i virkeligheden og måske tage næste års vinderbillede. Vi mødes et nærmere aftalt sted på P-pladsen ved Fisketorvet og aftaler aftenens
udskejelser derfra. Det er planlagt, at det er lunt og stille vejr, og at solen synker afmægtigt bag byens tårne så der bliver et prægtigt skue fra den nye fodgængerbro.
22. maj: Ordinær generalforsamling 2007
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!

29. maj: Hjemmeopgave – forarbejdning af digitale billeder
I marts fik vi alle sammen udleveret et digitalt billede til en hjemmeopgave.
Ud fra den samme billedfil skal vi alle sammen lave: et billede, der er gjort
færdigt (dvs. ’strammet op’men sandsynligvis stadigvæk et ’klassisk billede’)
og et kreativt billede (dvs. et billede, hvor der er arbejdet videre med billedfilen, tilført eller fjernet betydelige dele af billedet, sådan at det ny billede er
væsentligt anderledes).
I aften ser vi, hvad der er kommet ud af det, og hører om hvordan det dog er
sket. Hvor forskellige billeder kan man lave fra det samme udgangspunkt, og
hvad for ét bliver flottest? Er der nogen smarte måder, som er smartere end
andre at gøre det på??
2. – 3. juni: Weekendtur til Vangegaard
Der er ikke tale om den traditionsrige weekend med Höganisserne, men om
et belærende og underholdende kursus. Det er Dorf og Jesper, der står for
arrangementet, og der bliver især fokus på naturfotografering. Vi medbringer
sengetøj, digitalt fotografiapparat, og flere af os tager også PC’er med så vi
kan gøre noget godt ved billederne. Pris for overnatning og forplejning: 300
kr.; hertil kommer drikkevarer.
5. juni (Grundlovsdag): Lyddias
Vi ser et udvalg af de gamle og nogle af de nyere serier. Det inspirerer os til
at skabe nogle flotte, nye serier, der kan deltage i landsmødet til oktober.
12. juni: Afslutning på Dyrehavsbakken
Der er noget om snakken, det er snart længe siden vi har været på Bakken
og set de kulørte lamper flimre i tusmørket. Vi mødes foran Bakkens Hvile kl.
19.30 og lægger slagplan over en fadbamse.

21. august: Første klubaften – vi ser feriebilleder og vælger billeder til
duellen
Så mødes 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 dine bedste papirbilleder, som vi udvælger
til duellen
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 serpentinere til at skabe den rette stemning.
Herlev Rules!
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. Husk: aflevering af billeder 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 at deltage i Region Nords konkurrencer, klubben betaler deltagergebyret

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

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

Externe konkurrencer:
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600 Glostrup
4363 1935
tach@pc.dk

Suppleant:
Vakant

Suppleant:
Jesper Plambech
Høje Gladsaxe 72, 1. tv.
2860 Søborg
3966 8775
jpphoto@oncable.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.herlevfotoklub.dk
— –— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tach@pc.dk

