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Siden sidst
Nu er det snart forår, og så træerne
får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det
igen svært at holde kameraet i ro. Der
er også lagt op til en spændende fotosæson med mange gode aktiviteter i
klubben.
Men først et kig bag ud. Efteråret begyndte med en våd fuser, fordi vi havde planlagt at vise Downstairs lige
præcis hvor skabet skal stå, men den
strenge dommer lod dem altså vinde
med ét point. Det var ellers en højspændt aften, hvor kampen bølgede
frem og tilbage, og der var rigtig mange gode billeder indblandet i kamptumlen.
Bortset fra det, så har vi haft nogle
spændende gæster i klubben og nogle gode udflugter. Vi har haft besøg af
naturfotograferne Thorbjørn Poinsang, som viste nogle af sine utrolig
flotte billeder optaget på rigtig film
med storformat og mellemformat apparat i Amerika og lignende, og vi
havde besøg af Steen Drozd, som
viste hvad der kommer ud af at komme tæt på insekter og andre flyvende
væsener. Lige inden jul havde vi besøg af Josephine Ernst, som viste en
flot samling af sammenkopierede billeder af fantasiens rum, men baseret
på fotografier fra Sverige, Italien og
Holte.
Byturen havde et meget begrænset
antal deltagere, nemlig to, så vi holder en mindre pause med den slags
arrangementer. Til gengæld var vi
mange, der var i Louisiana og se Richard Avedons fantastiske protrætter.
Der var ikke arrangeret fælles udflugt
til Sophienholms udstilling af Kirsten

Klein, men heldigvis var der også fle
re fra klubben, der kom forbi og fik
inspiration fra hendes storslåede og
mørkladne billeder.
I efteråret var der SDF landsmøde i
Hellerup. Det var et fantastisk flot arrangement, Downstairs havde lavet,
og en meget flot ophængning af Den
Nationale. Under præmieoverrækkelsen fik Dorf og Valentin ca. 1½
spandfuld medaljer og andre udmærkelser hver, men der var da metal til
enkelte andre, herunder lidt sølv til
Tommy. Husk at vi får lejlighed til at
se billederne igen her i klubben, og at
vi hænger et udvalg af dem op på
Herlev Bibliotek til marts.
Vi har heldigvis fået en hel masse nye
medlemmer i klubben, og ud over at
vi får kneben plads til albuerne en
gang imellem, får klubben også nyt liv
og nye øjne. En af klubaftenerne var
reserveret til at ”de nye” kunne vise
billeder, og det var interessant at se
billeder og billedsyn som ikke er blevet ensrettet gennem mange år i en
fotoklub. Vi håber, at de nye kommer
til at finde sig godt til rette, og at de
får svar på både deres undren over
billeder og deres spørgsmål om hvordan man gør.
Hot news. Atter og nok en gang tillykke til vores meget vindende medlem,
Per Valentin. Nu har han fået en meget fin placering i The Golden, herunder flere medaljer af guld og andre
ædle metaller. For øvrigt indleder han
året med at flyve til Quatar og hente
en favnfuld af medaljer og æresbeviser; det kommer vi nok til at høre mere om og også at skåle på – champagnen ligger på køl.

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 27. maj 2008 kl. 20.00
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag den
27. maj 2008
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.

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 kassereren
(Jørgen Jakobsen) og et bestyrelsesmedlem på valg (Joan Olsen).
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 2008.
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 2009.

Husk!! at du også meget gerne må komme
med indlæg til Herlev Fotoklubs blad
Send en mail til redaktøren tach@pc.dk

Resultater og stillinger i glaskonkurrencen
Dommer: Jeppe Fisker,

Samlet stilling efter

Glas 1, farvepapir

2. omgang

1 Per Valentin

Farvepapir

2 Jørgen Jakobsen

96 points Per Valentin

3 Jørgen Jakobsen

91 points Jørgen Jakobsen

4 Tage Christiansen

77 points Tage Christiansen

5 Jørgen Jakobsen

52 points Marie Skjær

Glas 1, monocrome

51 points Palle Damm

1 Michael Rønsdorf

42 points Ove Jørgensen

2 Per Valentin

39 points Michael Rønsdorf

3 Tage Christiansen

18 points Lise Aagaard Nielsen

4 Tage Christiansen
5 Per Valentin

Monocrome

Dommer: Carsten Rasmussen

96 points Per Valentin

Glas 2, farvepapir

84 points Tage Christiansen

1 Per Valentin

74 points Jørgen Jakobsen

2 Per Valentin

56 points Michael Rønsdorf

3 Jørgen Jakobsen

21 points Ove Jørgensen

4 Per Valentin
5 Jørgen Jakobsen
Glas 2, monocrome
1 Per Valentin
2 Per Valentin
3 Per Valentin
4 Per Valentin
5 Ove Jørgensen

Mørkekammeret nedlægges – nu er det alvor.
Det er flere år siden, at bestyrelsen foreslog at mørkekammeret nedlægges. I
mellemtiden har det været i brug enkelte gange, men vi vurderer at nu er det
slut. Planen er, at vi skiller os af med to af forstørrelsesapparaterne og arbejdsbordet, men bibeholder det ene apparat i et hjørne af køkkenet for at hvis. I det
tidligere mørkekammer kommer de mest interessante bøger og de nyeste blade til at stå, og der bliver et bord med en PC.
Formålet med hele øvelsen er at skaffe mere plads i klublokalet, for vi sidder
efterhånden meget trangt.
Hvis I kender nogen – eller bare har hørt om nogen, der er interesseret i at
overtage forstørrelsesapparater (GRATIS), diverse mørkekammerudstyr, gamle bøger og blade, så giv endelig besked til en fra bestyrelsen. Ellers bliver det
smidt ud en skønne dag i løbet af foråret.
Det er apparatet, der står i køkkenet (Durst m/ både kondensator og farvehoved) og den meget store Durst med multigrade hoved og flere optikker, som er
på spil. Tillige med fremkaldertromler, termostatkar til fremkalder, klaprerammer og alskens tingeltangel.

Teknikaftener – er det noget?
I de gode gamle dage havde vi teknikaftener i fotoklubben, hvor vi hørte om og
trænede i praktiske discipliner som fremkaldelse, skæring af passepartout
(=pap med hul i), retouche osv. Meget af det er nu oldnordisk og uinteressant.
Men derfor kan der godt være nogle tekniske problemer med kamera, computer og papir, som er i vejen for at nogle af medlemmerne kan lave de flotte billeder, de drømmer om. Og som klubbens garvede rotter slet ikke tror, kan være et problem. Derfor vil vi høre, om der er interesse for en eller flere tekniske
aftener i løbet af næste fotosæson? Og hvis, hvilke emner vil man så gerne
høre om??
Kom med nogle forslag til bestyrelsen på klubaftenerne i løbet af foråret, så vil
vi tage højde for det i efterårsprogrammet.

Program forår 2008
8. januar: Vi bedømmer selv
Vi har lånt en samling billeder af SDF, og dem øver vi os på at bedømme. Alle
får en lille bunke billeder udleveret, og kommenterer dem helt spontant. Vi har
så tit undret over dommernes bemærkninger, men nu får vi selv chancen for at
give udtryk for vores billedsyn – og måske få det skærpet lidt. Dommeren er
dom – hvor kvik er du selv?
HUSK: Aflevere til Region Nord papirbilleder 2 (blandet sort/hvid og farve)
15. januar: Jørgen viser billeder fra Californien (NB: programændring)
Jørgen var i Californien og tilliggende herreder i juli, hvor han tog en hel del
billeder. Nu vil han vise os nogle få (hundrede) af de allerbedste, og nogle af
dem endda med lyd til.
19. januar: Fotoseminar i Vallensbæk (NB: det er lørdag)
Vi mødes hos Uwe & Lise og aftaler nærmere om dagens program. Så går vi
ud i omgivelserne i mindre grupper og fotograferer, både før og efter frokosten.
Om aftenen ser vi de resultater, der er kommet ud af anstrengelserne og kommenterer hinandens billeder.
22. januar: Bedømmelse af Glas 3
Så er det tid til sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger hun 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?

24. januar: Region Nord bedømmelse af digitale billeder (NB: ændret dag
og sted)
Region Nord konkurrencen for digitale filer er bedømt, og dommeren fortæller
i aften om de bedst placerede billeder. Kom og mød de andre fra regionen og
få en fotosnak. Der er sikkert også pæne billeder at se på. Det foregår i Glostrup Idrætspark i den fhv. restaurant, Stadionvej 80, Glostrup.
29. januar: Billeder fra sæsonens fotoudflugter
Vi ser på billeder fra de udflugter, klubben har arrangeret gennem den senere
tid – byture, seminarer og hvad har vi. Der bliver både mulighed for at se,
hvor forskellige billeder, der kommer ud af at fotografere de samme steder,
og for at se, hvor spændende det er at komme på udflugt med fotoklubben –
til misundelse for de der har valgt at blive hjemme i stedet for.
HUSK: at medbringe billeder fra fotoklubbens ture i den senere tid – enten som
forstørrelser, dias eller digitale filer til at projicere op på væggen.

HUSK: aflevering til glas 4.
HUSK især: at medbringe farvebilleder til brug for duellen med Frederikssund, så vi kan vælge de allerbedste
5. februar: Duel med Frederikssund
Så går det løs i den gamle klub. Frederikssund har taget vores udfordring til
duel op, og denne gang går konkurrencen på farvebilleder. Vi har ladet Frederikssund vinde over os i duel et par gange, men nu er det på tide at vise,
hvem der styrer. Så det er dine aller aller bedste billeder, der skal deltage i
aften, for at vi vinder så stort som vi synes at vi skal. Herlev styrer vildt!!
HUSK: Fuldt landskampudstyr, og de aller aller bedste farvebilleder, du
har taget (selv)
HUSK: Aflevere til Region Nord ”Serie”
12. februar: ikke noget møde, det er vinterferie
19. februar: Billedkritik og -bedømmelse
Vi medbringer hver især 5 billeder (forstørrelser, mere eller mindre monterede), og så bedømmer vi hinandens billeder ved tavlen. Det er både træning i
billedsyn og i at forholde sig til andres billeder.
HUSK: Aflevere til vores to emnekonkurrencer ”Portræt” & ”Natur”
26. februar: Billederne fra Den Nationale
Vi har lånt billederne fra SDF’s landskonkurrence Den Nationale, og får lejlighed til at se kunstværkerne på nærmeste hold. Samtidig vælger vi de billeder
ud, der skal op hænge på Herlev Bibliotek i marts måned.
3. marts: Bedømmelse af Region Nord konkurrence ”Papir 2” (NB: ændret tid og sted)
Region Nord’s konkurrence for blandede billeder, ”Papir 2”, er blevet bedømt,
og vi får regionens bedste billeder at se samtidig med at vi hører, hvad dommeren har fået ud af dem. Det foregår i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4,
3. sal.

4. marts: Bedømmelse af Glas 4
Det er nu det sker. Sæsonens sidste glaskonkurrence bliver bedømt, og det
bliver afsløret hvem der bliver årets mest vindende fotograf. Ud over væddeløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi får sikkert også kløgtige kommentarer fra dommeren.
HUSK: Aflevere billeder til ”Årets billede”
HUSK: Der udleveres digitale billeder til hjemmebehandling indtil 13.
maj.
11. marts: Jesper viser billeder fra Afrika
Nogle af Jespers mange rejser har gået til Afrika, og i aften vil han vise og et
lille udvalg af sine allerflotteste billeder fra det store kontinent. Og det bliver
endda med ægte afrikanske lyde til!
18. marts: Påskeferie – ikke noget møde
25. marts: Lyddias
I aften er der både lys og lyd på skærmen. Vi ser udvalgte gamle og nyere
serier, og får ideer til nye serier, som vi hver især eller sammen skal arbejde
med hen over sommeren, så de kan være klar til landsmødet i oktober. Aftenen munder ud i en brainstorm med forslag til nye lyddias-projekter.
1. april: Bedømmelse af Natur og Portræt
Det er i aften, vi ser og hører om resultaterne i de to emnekonkurrencer om
henholdsvis ”Natur” og ”Portræt”. Det er også i aften, du kan få svaret på de
spørgsmål, der sikkert har hjemsøgt de fleste af os: Er det de naturligste billeder, der også er de bedste, og skal naturbilleder være indenlandske? Skal
der være øjenkontakt i et portræt, og hvem skal et portræt egentlig ligne?
8. april: Bedømmelse af Region Nord ”Serie” (NB: Ændret sted)
Så skal vi i byen igen. Region Nord konkurrencen for serier er bedømt, og vi
har atter et påskud til at mødes med fotovennerne fra de andre klubber i regionen. Dertil kommer, at vi kan se en masse flotte og kreative billedserier og
høre på dommerens bemærkninger om dem. Det foregår i Holmegårdskolens
aula, Plovheldvej 8 i Hvidovre.
15. april: Besøg af Rudy Hemmingsen
I aften har vi fået overtalt Rudy Hemmingsen til at komme og vise os et udvalg af sine imponerende flotte naturbilleder. Det er store dias, som vises på
Hasselblad projektor, så billedkvaliteten er så god som den sjældent ses. Efter forlydende er billederne optaget på Island.

22. april: Bedømmelse af ”Årets billede”
Det er nu sidste gang, vi får lejlighed til at hilse på billederne fra denne sæson. De har været til bedømmelse hos tre forskellige dommere, og vi hører
hvor forskelligt deres vurdering falder ud, hvorefter vi hylder de gennemsnitlige vindere. Til allersidst gør vi billeder klar til at sende til SDF’s landskonkurrence.
HUSK: Dine bedste billeder i alverdens kategorier, som du skal indlevere til SDF’s konkurrencer. Husk at klubben betaler for din deltagelse, du
skal bare lave billederne og høste æren!
29. april: Dorf fortæller om Lightbox
6. maj: Laurits viser billeder fra Frankrig
Som bekendt er Laurits og Lissi ved at emigrere til Frankrig, efter at have tilbragt utalrige ferier der nede dybt i Europa. I aften vil Laurits vise et udvalg af
sene nyeste billeder. Det forlyder, at der denne gang hverken er blandet Hillerød eller Sydsverige ind i samlingen – det er rent Frandsk vi får at se!
13. maj: Vi ser på digitale billeder
Nu skal vi se på de billeder, som alle medlemmerne har siddet og bearbejdet
med stor flid og omhu derhjemme siden 4. marts. Det skal blive spændende
at se, hvor mange måder det samme billede kan blive ”helt perfekt” på, og at
se hvilke muligheder for kreativ bearbejdning der denne gang er brugt.
20. maj: Aftentur i Dyrehaven (NB: Ændret mødested)
Vi har arrangeret tørvejr og mild aftenluft, så derfor tager vi i skoven. Vi mødes på P-pladsen ved Springforbi (ved siden af Strandvejen) kl. 19.30, og
drager ind i den spændende skov, som på dette sted minder om en frodig
savanne. Her er første chance for at tage dine naturbilleder til næste års konkurrencer.
HUSK: Kamera, batteri og stativ samt regntøj for tilfældet.
24. maj: Lørdagsudflugt til Hallands Väderö (NB: Lørdag, og i udlandet)
Hvis vejret ser lovende ud, er der planlagt en heldags udflugt til den naturskønne Hallands Väderö. Der er mulighed for både klipper, bølger og pålandssol, og oven i købet et skyggefuldt sted til den medbragte madpose.
Nærmere aftaler i klubben. Hvis ikke vejret er til det, så bliver udflugten i stedet den følgende lørdag.
27. maj: Ordinær generalforsamling 2008
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: Reservedato for lørdagsudflugt til Hallands Väderö (NB: Lørdag,
og i udlandet)
Hvis vi ikke kom af sted den 24, så er det i dag, der er heldags udflugt med
madpakke til Hallands Väderö.
3. juni: Valentin viser billeder
Et af vores ubestrideligt mest kreative medlemmer viser i aften et udvalg af
sine nyere kreationer. Så kan vi få noget at tænke over i sommermånederne,
når lyset er godt og man måske er ude og se på nogle nye udsigter.
10. juni: Sommerafslutning ved Gribsø
Sæsonens sidste klubaften tilbringer vi i det fri. Vi mødes og griller noget
medbragt, og bagefter drager vi ud i sommernatten og fotograferer den sommerlyse natteskov og alle de væsener, som man kan se ved nattetide, hvis
man kigger godt efter. Jesper oplyser mødested og –tid, så hold kontakt med
ham.

- - - SOMMERFERIE- - 19. august: Første klubaften – vi ser feriebilleder
Så er det tid igen til at mødes efter en lang sommerferie. Vi har genoptaget
en gammel tradition med at have feriebilleder med i klubben, hvor vi viser
dem til hinanden. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden
ferie (småbilleder, forstørrelser, lysbilleder eller hvad som helst), og fortæl om
ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år – vi er
ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder!
26. august: De nye lyddias
Aftenen er reserveret til snigpremiere på de foreløbige udgaver af de nye lyddias, som skal dyste på SDF landsmødet om godt en måned. Der er endnu
tid til at få justeret et par mellemtider, pudset en kant hist & her og måske
strammet op, så der er god brug for både at give og få kritiske kommentarer
af nyskabelserne. Måske kan vi også få tid til at se et par af de tidligere
(digitale) serier i aftenens løb.
2. september: Digital billedbehandling – HDR og panoramabilleder
I aften vil Jesper og/eller Dorf fortælle om to spændende teknikker til digital
udvidelse af billeder, HDR og panorama. HDR betyder “High Dynamic Range”. Som udgangspunkt kan benyttes to eller flere billeder optaget med præcis samme standpunkt men forskellig eksponering, og de kombineres til ét
billede med meget højt dynamikomfang. Panoramabilleder er en usynlig sammenklipning af flere billeder, og kan benyttes til både at skabe et ekstremt
vidvinkelbillede og et uhåndterligt bredt billede af en pæn udsigt.
HUSK: aflevering til sæsonens første klubkonkurrence, glas 1

9. september: Besøg af Elisabeth
Så har vi igen besøg af en spændende gæst. Elisabeth har været med i klubben gennem mange år, men forlod os for snart 10 år siden. De af os, der kan
huske så langt tilbage, har ikke glemt hendes flotte og gennemtænkte billeder. Hun har rejst meget i alle hjørner af verden, og kommer i aften og viser
os nogle udsøgte billeder fra det lange fravær. Arbejdstitlen er – ”En skytte
stiller skarpt på livet”.
16. september: Besøg af Mads Eskesen
Fotografen Mads Eskesen er især kendt for bogen ”Tjernobyl – 20 år – 20 liv”
med portrætter af beboere fra området omkring Tjernobyl-værket i årene efter
ulykken i 1986. Han har også været engageret i en række lokale miljøinitiativer. Desuden deltog han i juryen, der udtog udstillingen ”Mellem Sund og
Bælt” i januar 07, da vi stod for den. I aften kommer han på besøg i klubben
og viser os eksempler på de billeder, som han for tiden arbejder med.
HUSK:
3. – 5. oktober: SDF Landsmøde i Odense

På gensyn

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

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

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

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

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

Suppleant:
Ledig

Postgiro: 4 03 36 98
ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE
I FOTOKLUBBEN…..
ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB
- så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op
på en klubaften-tirsdage 19.30
HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN 14-16 PARTERRE

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

