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Siden sidst
Nu er vi kommet godt i gang
med forårssæsonen, selv om der
endnu ikke er ret meget forår
over vejret. Men det plejer jo at
komme, og så bliver der igen
lejlighed til at pudse støvet af
kameraet og tage det med ud i
den ydre virkelighed. I det omfattende program for forårets klubaftener indgår der også et par
udflugter med fotoapparatet,
men det kan du selv læse om
bagest i bladet. Først starter vi
med at kigge lidt baglæns på,
hvad vi har oplevet i løbet af efteråret.

beth igen efter mange års fravær
–og se hendes nye billeder fra
Kina og svenske helleristninger
og høre om hvordan og hvorfor.
Så har luftfotografen Jan Kofod
Winther vist os en hel masse
eksempler på, hvor flot og fantastisk Danmark ser ud lidt fra
oven –det var uforglemmeligt.
Lige inden juleafslutningen havde vi et meget spændende besøg af designeren Ole Søndergård, som viste os design, akvareller og fantastiske fotografier af
is i Grønland og fisk under overfladen.

Det har været den første sæson i
det nyindrettede klublokale, hvor
vi har brugt en del energi på at
finde os til rette i de nye, rene og
anderledes omgivelser, og det er
ike alle trofæerne der endnu er
kommet helt op på væggen. En
særlig stor udfordring var det, da
ejendomsselskabet renoverede
facaderne og fyldte forpladsen
med pløre, som absolut skulle
med ind på de nye gulvtæpper.
Vi har også prøvet et par forskellige måder at stille stole og borde
op, men vi finder nok til sidst ud
af en måde, hvor vi alle kan se
og ingen får fordrejet hovedet –
mon ikke?

Men vi har også været ude omkring. En tur i Arken og se moderne nordisk fotografi –og især
diskutere billederne. Så var vi en
tur i Lyngbyfortet og se, om der
stadigvæk var spøgelser. Der
var i hvert fald fugtigt og koldt,
og det tog nogen tid at få tøet
lemmerne op med kaffe bagefter. Udflugten til Dalby Söderskog blev meget vellykket,
ikke mindst på grund af det gunstige vejr. Vi glæder os til at se
de billeder, der kom ud af turen.
Den sidste udflugt var en rigtig
god tur til Bent Kramers atelier i
Valby, hvor han demonstrerede
lyslægning på sin model og bagefter overlod både lys og model
til de fremmødte. Her har vi allerede set enkelte af de meget fine
billeder, der kom ud af det.

Det er en masse spændende
gæster, som har besøgt lokalet
og os igennem efteråret. Først
havde vi glæden af at se Elisa

Efteråret har også bragt os flere
nye medlemmer, og genindmeldelse af en undsluppet Phillip.
Rigtig hjertelig velkommen til de
nye –vi håber at I bliver lige så
glade for at komme i klubben
som vi gamle rotter, der ikke er
til at drive ud. Og vi glæder os til
at hjælpe jer på vej med jeres
billeder, så vi kan komme til at
inspirere og lære af hinanden på
kryds og tværs.
Vi har også været en tur i Vangegård i midten af januar. Selv
om vi havde indtil flere indbydelser ude, var vi stort set kun os

selv, men vi havde en dejlig
weekend. Der var flere grupper
ude og jagte motiver i det glimtvise solskin om lørdagen, og det
var spændende at se de rå billeder om aftenen. Søndag var det
overskyet og rævekoldt, og det
er vist mest indendørs billeder, vi
har med hjem fra den dag. Og så
har Frederikssund heldigvis igen
udfordret os til fotoduel, og den
endte som det bør! Selv om de
brugte det ufine tricx at sætte
emne på duellen (tæt på), som vi
jo afskyr så vældigt, styrede vi
alligevel sejren hjem med et helt
overskydende point. SÅDAN.

.En historie fra de varme lande, om hvordan man
stopper en turistbus og lokker alle passagererne ud.
Susanne Sørensen
I januar holdt Tage og jeg vores sommerferie i New Zealand. Det
blev en fantastisk tur med mange oplevelser, og et utal af billeder.
Den kære redaktør har klaget i sin nød over manglende indlæg til
bladet, så derfor kommer her et lille uddrag fra turen.
Vi havde været på en overnight cruise på Doubtful Sound –et fjordlandskab med masser af flotte bjerge, vandfald, regnskov, fugle,
ingen mennesker men mange sandfluer. En stor oplevelse og et
smukt landskab. Desværre kun pletvis blå himmel og sol. Men man
skulle være glad, når det var tørvejr var kaptajnens svar, når vi efterspurgte lidt sol.
Vi havde været så forudseende at booke et par ekstra dage i området, så vi også kunne køre til Milford Sound, der er samme type
landskab. For 4 dage måtte vel give større chance for solskin end 2
dage. Avisens vejrudsigt var nu ikke lovende. Der var udsigt til regn
alle 4 dage, den ene endda med thunderstorm. Men aviser er ikke
altid til at stole på 
På dagen med den lovede thunderstorm strålede solen fra en ikke
skyfri –men for fotofolk en passende skydækket blå himmel, og vi
begav os af sted til Milford Sound. En lille køretur på 120 km.
Fortsættes om 4 sider

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.
Aflev. dato
25.11.2009
09.12.2008
04.11.2009
22.01.2009
27.01.2009
27.01.2009
02.02.2009
03.02.2009
03.03.2009
28.04.2009
25.08.2009
06.09.2009
06.10.2009

Konkurrence
Glas 3
Digital Hjemmeopgave
Digitale billeder, Regn No.
Fotoduel mod Frederikss.
Glas 4
Serier, Region Nord
Mellem Sund og Bælt
Kreativ og Natur
Årets billede
SDF
Glas 1
Frederikssunds Rally
Glas 2

Bedømmelse Sted
27.01.2009 Herlev Fotoklub
17.02.2009 Herlev Fotoklub
14.01.2009 Vesterbro Kult. hus
22.01.2009 Frederikssund Fk.
03.03.2009 Herlev Fotoklub
24.03.2009 Negativ, Roskilde
28.03.2009 Næstved Fotoklub
17.03.2009 Herlev Fotoklub
21.04.2009 Herlev Fotoklub
Sommer
Horsens
06.10.2009 Herlev Fotoklub
22.10.2009 Frederikssund Fk.
??.??.2009 Herlev Fotoklub

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

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 26. maj 2009
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub
tirsdag den 26. maj 2009
kl. 20.00 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene:
Valg af dirigent.
Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenheder.
Herefter aflægger billedsekretæren beretning og overrækker
præmierne for årets billede og årets fotograf.
Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet.
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.
Diskussion af klubbens fremtid. Får vi det ud af at være medlem af
klubben, som vi forventer? Er der nogen interesser, som ikke
bliver tilgodeset tilstrækkeligt? Sker der for meget eller for lidt?
Er det tekniske niveau for højt eller for lavt –og hvad med det
kunstneriske? Skal vi holde op med at have konkurrencer (med
placeringer og point) og i stedet bede dommerne om at kommentere alle de indleverede billeder?
Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er formanden
(Uwe Hess) og to bestyrelsesmedlemmer på valg (Jesper Plambech og Ove Jørgensen). Desuden skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og én revisorsuppleant.
Eventuelt.
Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der
skal mindst være betalt kontingent for maj måned 2009.
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
2010.

Klubkonkurrencer 2008— 09
Glas 1

Dommer: Frank Jørgensen, Negativ Roskilde

S/H

F/P

1

Per Valentin

1

Michael Rønsdorf

2

Michael Rønsdorf

2

Per Valentin

3

Michael Rønsdorf

3

Per Valentin

4

Per Valentin

4

Michael Rønsdorf

5

Palle Damm

5

Jørgen Jakobsen

Glas 2

Dommer: Tommy Jacobsen, Nikonklubben

S/H

F/P

1

Jørgen Jakobsen

1

Michael Rønsdorf

2

Michael Rønsdorf

2

Jørgen Jakobsen

3

Tage Christiansen

3

Michael Rønsdorf

4

Jørgen Jakobsen

4

Søren Andersen

5

Michael Rønsdorf

5

Michael Rønsdorf

Samlet stilling efter Glas 2

S/H

F/P

1

Michael Rønsdorf

92

1

Michael Rønsdorf

95

2

Per Valentin

82

2

Per Valentin

84

3

Tage Christiansen 78

3

Jørgen Jakobsen

83

4

Jørgen Jakobsen

74

4

Tage Christiansen

59

5

Palle Damm

35

5

Uwe Hess

49

Vi stoppede mange gange undervejs, for der var altid et sneklædbjerg, en flot flod, en ”mirror lake”med spejlbilleder af sneklædte
bjergtoppe, et flot græslandskab så langt øjet rakte o.s.v., som vi
lige måtte stoppe og nyde og ofte også fotografere.
En af de gange vi stoppede for at fotografere en bjergtop med sne,
havde vi bevæget os et stykke væk fra bilen. Jeg hørte pludselig 2
lyde henne fra bilen, så jeg vendte mig om, og stor var min overraskelse, da jeg konstaterede at der var landet 2 store papegøjer,
kea’
er på taget af bilen.
Det var jo et sjovt motiv. Det viste sig, at disse kea’
er, som man
ikke må fodre, selv kunne finde på råd og underholdning. Først forsøgte de at æde antennen, men måtte opgive. Så gik de i gang
med gummilisterne over bildørene. Det havde de bedre held med,
og enten de nu blot hakkede i gummiet eller også spiste det, var de
beskæftiget med det et stykke tid.
I mellemtiden kom der en turistbus forbi. Synet at de 2 papegøjer,
var mere end busselskabet kunne stå for, så bussen standsede,
alle passagererne hoppede ud, og fotograferede papegøjerne og
vores bil. En af passagererne konstaterede tørt, at det nok var en
lejebil. Det havde han ret i. Og vi havde heldigvis ingen selvrisiko
på bilen.
Efter et stykke tid fortrak papegøjerne og vi kørte videre.
På tilbagevejen efter en lang dag i Milford Sound, så vi på den samme holdeplads en anden bil med 2 papegøjer på taget. Så de 2
papegøjer havde nok specialiseret sig i at spise gummilister.

Program forår 2009
6. januar 2009: De nye medlemmer viser billeder
Årets første fotoaften er reserveret til vores nye medlemmer, og
også til de, der ikke plejer at få vist deres billeder på tavlen, når vi
har bedømmelse. Tag et par håndfulde billeder med, vis dem frem
og fortæl lidt om, hvad du har tænkt på med de enkelte billeder. Så
skal du nok få masser af opfindsomme kommentarer, kreative forslag og kammeratlige råd. Det er jo det, vi har hinanden til i klubben.
13. januar: Lyddias programmet Platinum
Uwe demonstrerer lyddias-programmet Platinum fra Stumpfl, og
viser, hvordan man nemt og overskueligt bruger det til at lave flotte
lyddias serier. Måske viser han også et par udvalgte serier til at
hente inspiration fra?
Vi ser også på de billeder, som vi vil have med til duellen i Frederikssund i næste uge, og som lever op til det valgte tema ”Tæt på”.
Onsdag 14. januar: Bedømmelse i Region Nord af digitale billeder (Ændret sted)
Region Nord konkurrencen for digitale filer (direkte fra computeren
og uden forstyrrende printning) er bedømt, og dommeren fortæller i
aften om de bedst placerede af den slags billeder. Kom og mød de
andre fra regionen og få en fotosnak. Der er sikkert også pæne billeder at se på. Det foregår i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3.
sal, og begynder k. 19.30.
Weekend 17. –18. januar: Fotoudflugt til Vangegaard (NB: Ændret tid og sted)
Vi tager på fotoweekend i Herlev Kommunes kursuscenter Vangegaard, som ligger i den flotte natur ved Tibirke og i spadsereafstand
fra Esrum Sø. Vi deler os efter interesse og tager billeder i omegnen, behandler billeder på PC’
er, og viser billeder for hinanden.

Torsdag 22.januar: Duel med Frederikssund Fotoklub ”Tæt
på”(Ændret sted!)
Frederikssund Fotoklub har udfordret os til revanche, og det foregår
i deres lokaler på Pedersholm Foreningcenter (udenfor Frederikssund) kl. 19.30. For de, der skal bruge Krak for at finde vej, er
adressen: Pedersholm Foreningscenteret , Opgang A, Roskildevej
163, 3600 Frederikssund.
Duellen handler om papirbilleder (sort/hvid, farve eller kulørt), men
med bundet emne (eller tema) ”Tæt på”. Temaet / emnet kan fortolkes frit –lige fra et spørgsmål om afstand (f.eks. makro) til at man
går tæt på egne eller andres grænser. Emnet kan naturligvis også
relatere sig til billedets indhold. Med andre ord: Emnet er meget
åbent.
27. januar: Bedømmelse af glas 3
Så falder afgørelserne i sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser
på de nye, flotte billeder, og hører dommerens kommentarer. 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.
HUSK: aflevering af serie til Region Nord
3. februar: Billederne fra Den Nationale
I aften har vi fået fingre i billederne fra Den Nationale, som nogen
kalder DM i foto, og som blev vist i en weekend i oktober. Nu får vi
alle sammen lejlighed til at nyde billederne på allernærmeste hold.
Kom og se Danmarks bedste billeder!!
HUSK: aflevering til ”Kreativ”og ”Natur”
10. februar: Besøg af Mahesa
Så er der igen besøg i klubben. I aften kommer Mahesa fra Nikonklubben og viser os nogle af sine fantastiske fantasi- og effektfulde billeder. Det er med garanti masser af inspiration og gode fifs i
lokalet! Hvis man vil forberede sig på aftenen kan man se på
http://3790.fotografer.net

Herlev Fotoklub, altid et godt program tirsdag
aften.

17. februar: Digital hjemmeopgave
Vi ser hvad hinanden har fået ud af de billedfiler, som blev uddelt
ved juleafslutningen. Det plejer at være både underholdende og
lærerigt at se, hvor forskellige billeder man med lidt hjemmearbejde
kan få ud af identisk det samme udgangspunkt. Og der skal nok
være nogle ideer, som kan bruges til at forbedre et par billeder derhjemme bagefter.
24. februar: Færdiggørelse af billeder
I aften ser vi på, hvad der er forskellen mellem et billede og et færdigt billede. Hovedvægten ligger på opklæbning, passepartout og
præsentation af billeder i størrelsen 30 x 40 cm, som vi bruger til
klubkonkurrencer. Det er også det format, som Region Nord og
SDF har fastsat til deres konkurrencer.
3. 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 kvalificerede kommentarer til vores billeder.
HUSK: aflevering til ”Årets billede”
10. marts: Besøg af Tage Blach Kern
Tage Blach Kern fra Rebæk Søpark Fotoklub har fotograferet i alvorligt mange år, og har fået antaget rigtig mange billeder både her
og hisset. Nu besøger han os og viser et udvalg af sine bedste billeder frem –måske med særlig vægt på hans skarpe skud fra Cuba, og han har sikkert også en enkelt kommentar eller to.
17. marts: Bedømmelse af Kreativ og Natur
I aften er der igen bedømmelse, denne gang af emnekonkurrencerne om kreativ og natur. De kreative billeder plejer at være, nå ja, i
hvert fald nogen af dem. Men i al fald interessante. Og naturbillederne plejer at give anledning til, at vi diskuterer hvor naturlige, naturbilleder skal være for at være gode, eller om de bare kan være
gode uden at være specielt naturlige.
HUSK: aftale fælles kørsel til Roskilde

24. marts: Bedømmelse i Region Nord af serie
Vi mødes med vennerne fra alle de andre klubber i Region Nord og
overværer bedømmelsen af billedserier (også kendt som portefeuille). Det er Negativ Roskilde, der står for bedømmelsen af Region
Nords konkurrence om serier, så det foregår der omkring.
31. marts: Lydias
I aften er der både billeder og lyd på tapetet. Vi ser (måske genser?) et bredt udvalg af de seneste års lyddias, eller lyd-billed, som
det for tiden benævnes. Ud over at blive betaget af de flotte billeder, bevægelser og kompositioner, og sammensmeltningen mellem
lyde og billeder, får vi også lejlighed til at snakke om det vi ser. Det
skulle gerne give gode idéer til de serier, som vi vil arbejde med
hen over foråret og sommeren, så de kan deltage i den næste
landskonkurrence.
7. april: Påskeferie –ikke noget møde
14. april: Monochrome aften
Vi ser på sort/hvide billeder, eller monochrome som betegnelsen
rettelig er. I de gode, gamle dage var den gængse holdning at
kunstfotografi var sort/hvidt, mens farvebillederne mest var til familiealbummet. Der er løbet meget vand ud af ørerne siden, men i
dag kan vi godt komme til at glemme, at nogen billeder måske bliver bedre af at få fjernet kulørerne, så den grafiske virkning bliver
stærkere. Dorf vil demonstrere, hvordan man bedst laver et digitalt
billede om til monochrome, og bagefter ser vi på vores egne og hinandens sort/hvide digitale billeder.
21. april: Bedømmelse af årets billede
I aften er det sidste gang, vi hilser på billederne fra denne sæson.
Vi har haft sæsonens bedste billeder til bedømmelse hos tre forskellige dommere, og vi hører hvordan deres forskellige vurderinger
falder ud. Afslutningsvis tæller Joan pointene sammen, og vi hylder
årets bedste billede i henholdsvis farve- og sort/hvid kategorierne.
Måske får vi også lejlighed til at kommentere de billeder, som vi
hver især har tænkt os at sende ind til Den Nationale (og derfor skal
have med i helt færdig udgave næste tirsdag).

28. april: Klargøring, registrering og pakning af billeder til SDF
Aftenen er sat af til at registrere og klargøre billederne til landskonkurrencen hos SDF, Den Nationale. Der skal skrives bagpå, og udfyldes skemaer og alt muligt, men det er gratis for alle medlemmerne at deltage i konkurrencen.
HUSK: Medbring 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!
5. maj: Besøg af Jesper Hyllemose
Det er mange år siden, vi sidst havde besøg af Jesper Hyllemose.
Den gang viste han ”bearbejdede”dias, men både han og teknikken har udviklet sig meget siden da. I aften vil han vise os sine nyere og mindst lige så kreative billeder, grænsende til det surrealistiske, og vi får en snak både om billederne og om billeder i det hele
taget. Se evt. mere om Jesper og hans billeder på
www.exposure.dk.
12. maj: En tur i det grønne (NB: Ændret sted!)
Tag gasmasken frem, vi skal på skovtur! Vi mødes kl. 19.30 på
Åmosebakken (omkring ved nr. 6, tættest ved Sorgenfri Torv) i Sorgenfri. Herefter går vi en aftentur ned i Lyngby Åmose, mens mosekonen brygger, flagremusene flagrer, nattergalen sukker, sankthans
-ormene lyser og myggene sørger for underholdningen. Der er
mange gode billeder gemt i mosen, og vi finder en god spandfuld til
brug for klubaftenerne til efteråret.
HUSK: Kamera, opladede batterier, stativ, påklædning efter vejret,
myggeolje.
19. maj: Billeder fra turene til Dalby Söderskog og Vangegård
I aften ser vi et udvalg af billederne, som vi har taget på udflugten til
Dalby Söderskog i oktober og på weekendturen til Vangegård i januar. Vi ser, hvor forskellige billeder der kan komme ud af at færdes de samme steder, og får os en snak om hvorfor nogle af billederne er bedre end andre.
HUSK: Medbring et passende udvalg af dine billeder fra de to udflugter, evt. på en USB pind. Medbring også to af billederne fra
Vangegård som print, der indleveres til en intern konkurrence.

Tirsdag aften, hurra!!!, hurra!!!, så skal vi i Herlev Fotoklub.

26. maj: Ordinær generalforsamling 2009
Det er årets klubmæssige højdepunkt –den ordinære generalforsamling. Indkaldelse og dagsorden står et eller andet sted i bladet
her. Kassereren uddeler en drink til alle fremmødte medlemmer,
som ikke er i restance. Her ud over er der beretninger, hyldest til
årets vindere og debat. 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!
2. juni: 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 var han med 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..
9. juni: Sommerafslutning i Christianshavn (NB: Ændret sted)
I år går sæsonens sidste mødeaften til en fremmedartet del af den
indre by, hvor vi –hvis vejret arter sig –får snuppet nogle gode
skud i de blå timer, hvor det sidste himmellys blander sig med gadelygterne. Vi mødes kl. 19.30 ved nedgangen til Metroen på Christianshavns Torv, og herfra går vi rundt langs kanalerne og på
kryds og tværs i de snævre gader.

18. 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!
25. august: 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!
Husk: Aflevering til Glas 1
1. september: Besøg af fotografen Lisbeth Holten
Lisbeth Holten er professionel fotograf, og laver nogle meget spændende, kreative og tit også humoristiske billeder. (Se hendes hjemmeside www.lisbethholten.dk). I aften kommer hun og viser os eksempler på de billeder, hun har arbejdet med, og fortæller om hvordan det er at skulle leve af sine billeder.
8. september: Besøg af fotografen Anders Tvevad
I aften får vi besøg af Anders Tvevad, som også lever af sine billeder. Han er tilknyttet biofoto, og har lavet billeder af landskaber,
natur og især fugle over hele jorden. Desuden har han skrevet flere
bøger, og er netop aktuel med ”Foto på den nemme måde”. Ud
over at vise os en samling af sine teknisk meget fine billeder, vil
han fortælle om billeder og om fototeknik.
15. september: Hvordan laver man en fotoudstilling?
Sidste sommer viste Fotoklubben Negativ en meget flot udstilling i
Roskilde. I aften får vi besøg af nogle af bagmændene, som dels
fortæller om de praktiske ting der skal til, når man vil lave fotoudstilling, og dels viser os nogle af de billeder, der blev udstillet den
gang.
HUSK: At tage nogle af dine bedste papirbilleder med, så vi kan
vælge en bunke stærke billeder til duellen med Downstairs på næste tirsdag!!

22. september: Duel med Downstairs –papirbilleder
Det er igen lykkedes at få Downstairs til at samle handsken op efter
vores seneste duel, hvor vi lod dem vinde med en ganske snæver
margin. Vi har fastsat kategorien til ”papirbilleder”, altså forstørrelser i almindelig klub-konkurrence-størrelse i sort/hvid, kulørt eller
farvet efter eget valg. Husk landskampudstyr, båthorn og serpentiner til at skabe den rette stemning. Herlev Rules!
29. september: Tabletop fotografering
I aften vil Jesper vise os, hvordan man kan lave flotte billeder af de
små og nære ting. En lille opstilling på bordet kan med det rigtige
lys, dybdeskarphed og filtrering blive til et meget spændende billede. Han vil sikkert vise os både, hvordan man stiller sagerne op, og
hvordan de færdige billeder kommer til at se ud.
6. oktober: Bedømmelse af Glas 1
Så sker det! Det er i aften, årets første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvad synes dommeren om vores billeder, hvilke opfindsomme kommentarer giver hun dem med på vejen, og hvem bliver aftenens heldige vindere? Er der igen kommet nye talenter til? Der er
under alle omstændigheder udsigt til flotte billeder på tavlen!
HUSK: aflevering til glas 2

Husk at deltage i klubbens konkurrencer, det er
gratis af deltage.
Husk at deltage i Region Nords konkurrencer,
klubben betaler deltagergebyret.
Husk at deltage i SDF konkurrencer, klubben
betaler deltagergebyret.
Herlev Fotoklub, en aktiv Fotoklub.
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