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Udkigstønden
Godt nytår til alle og velkommen
til det nye klubblad. Her fra ma-
stetoppen er der udsigt til et rig-
tig spændende og afvekslende
foto-forår.

Men først et kort kig tilbage på
nogle af arrangementerne i efter-
året. Vi har haft tre meget for-
skellige gæster, først Henning
Strack Hansen, som bl.a. viste
snigbilleder fra utilgængelige
steder, især om natten. Umiddel-
bart efter kom Anders Tvevad og
viste et bredt udvalg af sine land-
skabsbilleder, som illustrerede
både hvordan man ikke skal og
hvordan det kan gøres bedre. I
oktober kom Janni Rosenkrantz
Frank og viste sine meget farve-
glade billeder af blomster og an-
dre smukke objekter. Carsten fik
lavet en flot aftale med Canon
Danmark, som åbnede dørene
for os til et godt måltid, en premi-
ere på deres nye 7D og et kæm-
pe udvalg af originale objektiver.
Og vi har set rejsebilleder både
fra Frankrig og fra New Zealand.
Endelig har vi haft workshops,
hvor vi selv skulle gøre noget og
ikke bare underholdes, og hvor
vi har fotograferet pigeansigter,
justeret printere og skåret passe-
partout.

Så der er god grund til at forven-
te sig noget godt af foråret. Vi
lægger hårdt ud med to gæste-
besøg i januar, hvor den første
endda er hemmelig og den an-
den tager en makker med så de
kommer to. I hver af månederne

indtil sommerferien er der dog
kun én gæst, men så er der
planlagt en masse udflugter: til 4.
maj i Mindelunden, til Helge
Nordstrøms atelier i Hvalsø, op i
luften, og til Sluseholmen. Efter
ferien skal vi ud på Flakfortet, og
vi har igen fået lov at besøge
Bent Cramers store og veludru-
stede atelier i Valby.

En ganske særlig udflugt er
weekendturen til Vangegaard i
starten af maj. I de gode, gamle
dage var vi i Vangegaard sam-
men med Höganisserne hvert
andet år, og solen skinnede altid
og øllerne var kolde. Nu vil vi
kombinere den hyggelige tur
med en ordentlig omgang uden-
dørs naturfotografering, og der-
for er forberedelserne til en
weekend med tørvejr og spredte
fotoskyer allerede gået i gang.

Ud over de spændende gæster
og udflugterne kommer der nog-
le aftener med mere skolepræg,
hvor vi skal høre om lyd til lyd-
dias, prøve selv at kommentere
billeder, høre om feriebilleder og
hvornår farvebilleder er bedre i
sort/hvid. Philip har arrangeret to
workshops, som ligger på tors-
dage, og hvor vi ser på HDR bil-
leder og hvordan man gør det,
når man gerne vil have mere
toneomfang i sine billeder.

Men selv det bedste program er
ikke godt nok, hvis der ikke er
interesse for de ting, der er plan-
lagt. Derfor er det utrolig vigtigt



GENERALFORSAMLING
tirsdag den 25. maj 2010

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag
den 25. maj 2010
kl. 20.00 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene:

Valg af dirigent.

Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenheder. Heref-
ter aflægger billedsekretæren beretning og overrækker præmierne for
årets billede og årets fotograf.

Diskussion af indkøb af udstyr til klubben.

Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års
kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet, forudsat der
ikke skal indkøbes udstyr i større målestok.

Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsam-
lingen skal ifølge vedtægternes § 9 stk. 3 fremsættes skriftligt og skal
være formanden i hænde senest den 7. april.

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.

Eventuelt.

Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der skal
mindst være betalt kontingent for maj måned 2010.
Kassereren uddeler efter årelang tradition en øl eller vand til alle frem-
mødte 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 2011.

at komme med forslag til, hvad vi
skal lave, og med kommentarer og
kritik af de forskellige arrangemen-
ter, så bestyrelsen kan få noget at
rette ind efter.
På generalforsamlingen skal vi dis-
kutere, om der er noget udstyr eller

maskineri, som vi har brug for at
indkøbe til klubben. Vi vil prøve at
samle forskellige forslag sammen
på klubaftener gennem foråret, så
alle ønsker er velkomne –og også
kommentarer til ønskerne..



Konkurrencer
Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen,
dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedøm-
melsen.

Type Indlevering Bedømmelse Sted

Herlev FK. Glas 3 01. december 26. januar Herlev

Region Nord, 2. papir 06. januar 24. februar KFAK

Duel med Frederikssund 26. januar 02. februar Herlev

Herlev FK, Glas 4 26..januar 02. marts Herlev

Region Nord, Serie 26. januar ?? ??

”Kreativ”og ”Serie” 02. februar 23. marts Herlev

Årets billede 02. marts 13. april Herlev

SDF 20. april Efterår 2010 ??

Herlev FK. Glas 1 27. april 08. juni Herlev

Herlev FK. Glas 2 31. august 05. oktober Herlev

Frederiks FK. Rally 05. september Ca. 3 uger Frederikssund

KIKKERTER &
TELESKOPER

-Vi har et af Danmarks største udvalg –du selv kan teste og sammenligne!
-Kvalitets digitalprint: 10 x 16cm til 50 x 75cm på
Kodak Royal fotopapir.

-”Alt i printerpatroner”såvel originale, som Hollandske
Wecare patroner.

Sorgenfri Torv 19 –2830 Virum. Hverdage 9.30-18.00 Lør 9.30-14.00
100 P lige ved døren. Tlf. 45 83 83 66. www.sorgenfrifoto.dk



Konkurrenceresultater, Årets Fotograf, mm.

Husk!! Du også meget gerne må komme
med indlæg til Herlev Fotoklubs blad

Send en mail til redaktøren tc@tagec.dk

Dommer: Ove Lyngsie, KFAK Dommer: Erik V. Jensen

Glas 1, farvepapir Glas 2, farvepapir

1 Sven Ingvorsen 1 Philip Oest Møller

2 Palle Damm 2 Tage Christiansen

3 Tage Christiansen 3 Jørgen Jakobsen

4 Sven Ingvorsen 4 Laurits A. Hansen

5 Sven Ingvorsen 5 Laurits A. Hansen

Glas 1,monochrome Glas 2, monochrome

1 Jørgen Jakobsen 1 Søren Andersen

2 Jørgen Jakobsen 2 Tage Christiansen

3 Palle Damm 3 Jørgen Jakobsen

4 Laurits A. Hansen 4 Tage Christiansen

5 Jørgen Jakobsen 5 Jørgen Jakobsen

Samlet efter glas 2, farvepapir Samlet efter glas 2, monochrome

77 point Tage Christiansen 93 point Jørgen Jakobsen

70 point Philip Oest Møller 79 point Tage Christiansen

70 point Laurits A. Hansen 79 point Laurits A. Hansen

68 point Jørgen Jakobsen 67 point Søren Andersen

68 point Sven Ingvorsen 50 Point Philip Oest Møller

59 point Uwe Hess 43 point Palle Damm

53 point Lise Aagaard 18 point Sven Ingvorsen

43 point Susanne Sørensen

41 point Søren Andersen

26 point Palle Damm

11 point Marie Skjær



Vis dine egne billeder.

På vores hjemmeside er der en henvisning / link til 'Medlemsgalleri'.
I dette galleri er forskellige albums, som alle kan se.
Du kan selv tilføje et album med dine billeder, som du gerne vil
præsentere.
For at oprette et album, skal du logge ind først. Klik på
’Medlemsgalleri’.
Øverst på siden er der et felt 'Log in'. Når du trykker på det, vises et
log-in vindue. Du bruger din e-mailadresse og det password du selv
har valgt. Kan du ikke huske det, kan du få tilsendt et nyt ved at
trykke på: 'Forgot your password?'
Når du er logget ind, kan du oprette et nyt album under
’Brugerfunktioner’ved at vælge Nyt Album'
Du skal give dit album et navn, som skrives i 'Albumnavn:'
Næste trin er at vælge og uploade billeder. Tryk på 'Gennemse', og
et nyt vindue åbnes.
Vælg de billeder du ønsker. Det er ikke smart at have mange meget
store billeder. Det tager lang tid at overføre, både den ene og den
anden vej. Prøv at reducere billederne til f.eks. 1024 pixels i bred-
den.
Når du har valgt og overført billederne, og eventuelle kommentarer
er skrevet, er det vigtige at trykke på 'Gem'. -Ellers bliver de ikke
gemt i dit album.
-Det var lige det. Prøv engang, det er ikke svært.

Hov, hvor
er det lige
dine indslag
blev af!!!!!



Mellem Sund og Bælt

Det østdanske fotomesterskab for alle fotogra-
fer på Sjælland med øer samt Bornholm.
Fotomesterskabet blev grundlagt og arrange-
ret af Fotoklubben Negativ Roskilde i 2005 og
har siden været afholdt af flere forskellige foto-
klubber, og må nu betragtes, som en årligt
tilbagevendende tradition.
Denne smukke tradition skal holdes i live, og denne gang er det
Dansk Nikon Klub, som har påtaget sig opgaven.

Reglerne er grundlæggende som de sidste år. Der kan derfor til
konkurrencen indsendes papirbilleder opklæbet på støttekarton,
således at et billedes samlede størrelse ikke overstiger 60 cm på
den længste led.

Konkurrenceregler og deltagerformular kan hentes på
www.mellemsundogbælt.dk eller rekvireres hos Rudi Tobisch på
telefon: 61 66 10 74 eller e-mail: rudi@dansknikonklub.dk

Mellem Sund og Bælt kalender

 Sidste indleveringsdag: 17. februar 2010

 Bedømmelse af billederne: 27. februar 2010

 Fernisering og dommergennemgang: 10. april 2010

 Returnering af billeder:Ikke antagne: efter bedømmelsen eller
sammen med antagne billederAntagne: maj måned 2010

 "Mellem Sund og Bælt" billederne bliver udstillet i Valby Kultur-
hus, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby

 Udstillingsperiode: 1.-30. april 2010
Udstillingen er åben:Mandag-fredag: 08.00 - 23.00Lørdag og søn-
dag: 09.00 - 18.00

Husk at deltage i
Mellem Sund og Bælt



Program forår 2010

12. januar: Besøg af en kunstner / maler / fotokunstner
I aften får vi besøg af en kunstner, som bruger fotografi på en
grænseoverskridende måde. Navnet er indtil videre hemmeligt - for
at undgå overbooking. Vi skal se nogle anderledes, kreative og ud-
fordrende billeder. Du får sikkert ikke forklaret en fidus, som du kan
kopiere og bruge til at vinde den næste glaskonkurrence i klubben,
men der er stor risiko for at dit billedsyn bliver flyttet flere tommer.
HUSK: Medbring dine bedste kreative billeder til duellen med
Frederikssund, så kan vi se på hvilke der skal udvælges.

19. januar: NU –to gæster!! Besøg af både Annemette Eriksen
og Claude Zwahlen
Årets næste gæster er Annemette Eriksen og Claude Zwahlen, som
begge er fra Halsnæs Fotoklub. I aften kommer de til Herlev for at
vise os deres billeder, som på hver sin måde er meget udtryksfulde,
stærke og spændende. Vi får en snak om billederne, og måske og-
så om hvorfor og hvordan.

20. januar: Bedømmelse af Region Nord, Digital foto (NB: Æn-
dret mødetid og -sted)
Bedømmelsen er arrangeret af Lejre Fotoklub. Tid og sted oplyses
senere.

26. januar: Bedømmelse af glas 3
Så falder afgørelserne i sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser
på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af
dem. Hvilke elementer lægger han vægt på, har han fattet budska-
bet, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens
præmieglas? Tegner der sig monstro allerede et billede af, hvem
der bliver årets fotograf?
HUSK: Medbring dine allermest kreative billeder til duellen
med Frederikssund, så vi kan vælge et vinderhold til på tirs-
dag.
HUSK: Aflevering til glaskonkurrence 4.
HUSK: Aflevering til Region Nord konkurrence i ”Serie”



2. februar: DUEL med Frederikssund. Kreative billeder
Efter den overbevisende sejr på udebane over Frederikssund Foto-
klub i sidste sæson vil vi slå helt fast, hvem der er den bedste klub.
Vi har udfordret til duel indenfor en åben kategori ”Kreative bille-
der”, hvor alle kunstneriske kneb gælder så længe billedet kan præ-
senteres fladt og indenfor det sædvanlige format 30x40 cm. For at
fremme stemningen medbringes landskampudstyr, tudehorn, ser-
pentiner og flag.
HUSK: Aflevering til de to kategorier ”Kreativ”og ”Serie”

9. februar: Lyd til lyddias
I aften vil Jørgen fortælle om lyden til lyddias. Hvad betyder lyden
for lyddias, hvordan påvirker lyden det, vi ser, og kan en god lyd
redde en samling ringe billeder? Han fortæller om hvordan man gør
med et lyd-editeringsprogram, og hvordan man finder frem til egne-
de lyde.

10. februar: Region Nord arrangement (NB: Ændret mødetid og
-sted)
Region Nord afholder et arrangement om ophavsret og love. Tid og
det præcise sted oplyses senere.

16. februar: Besøg af Brendan Hancock
Vi får besøg af en af hovedstadsområdets berømte indvandrere,
Brendan. Han viser os en samling af sine kreative og spændende
billeder, hovedsagelig i sort/hvid. De er fra byen, hjemme fra Irland
eller fra andre lokaliteter, men altid med et stærkt element af Bren-
dan. Du kan se mere om ham og hans billeder på www.fotopix.dk.

23. februar: Dommeren er for dom –døm selv!
Så har du chancen for at gøre det bedre selv. Efter adskillige mis-
lykkede bedømmelser kan du nu prøve at stå ved tavlen og forklare
hvordan du opfatter et billede, og hvorfor det er bedre end et andet.
Vi bedømmer efter tur en lille samling billeder, som Tage har skaf-
fet, og hjælper hinanden til at blive bedre til at kommentere (andres)
billeder.

24. februar: Bedømmelse af Region Nord, Papir 2 (NB: Ændret
mødetid og -sted)
KFAK i København står for bedømmelsen. Tid og det præcise sted
oplyses senere, men det er nok der inde et sted.



2. marts –Bedømmelse af glas 4 / aflevering til årets billede
Nu udløses spændingen –det er i aften det sker! For nu kommer
det for en dag, hvem der i år kan smykke sig med titlen ”Årets Foto-
graf”; det er nemlig årets sidste glaskonkurrence, der bliver afgjort.
Ud over selve konkurrencen er der udsigt til flotte billeder på tavlen,
og også til dommerens gode og kvalificerede kommentarer til vores
billeder.
HUSK: aflevering til ”Årets billede”

9. marts - Valentin viser sine billeder
Vi får besøg af selve formanden for SDF, Per Valentin, som er vidt
berømt for sine nyskabende og gennemarbejdede billeder i ind- og
udland. Han kommer og viser et udvalg af sine billeder og fortæller,
hvad han har tænkt sig med dem og hvordan billederne er opstået.
Måske kan du også aflure ham et fif eller to?

16. marts –Lyddias; inspiration til nye serier og måske samar-
bejdeprojekter
Uwe viser et udvalg af de gode, gamle lyddias, så vi kan blive inspi-
reret til at få lavet nogle nye serier med både billede og lyd. Vi får at
se, hvor mange forskellige måder tingene kan gøres på., og får og-
så lejlighed til at kommentere de enkelte forestillinger. Måske kan vi
allerede i aften begynde at aftale et nyt, fælles projekt?

23. marts –bedømmelse af ”serie”og ”kreativ”
I aften er der bedømmelse, denne gang af vores to emnekonkur-
rencer om henholdsvis ”serie”og ”kreativ”. Dommeren kommer og
fortæller, hvad han/hun har fået ud af at leve med vores billeder. Og
vi får svaret på nogle af de evige spørgsmål som: Hvor mange bille-
der skal der til en serie, og hvor ens skal de være? Hvor meget skal
man selv kreere til et kreativt billede??
NB: Aftale udflugt med teleskoplift lørdag 18. april. Hvem vil
med –hvem kan køre –hvor skal vi hen og hvornår mødes vi
der??

30. marts - tirsdag inden påske, ikke noget møde

6. april –Vi får besøg af Vibeke Rambeck Røhling
Aftenens gæst kommer fra KFAK. Hun vil i aften vise os et udsøgt
udvalg af sine eksperimenterende og spændende billeder fra den
store by, hvoraf nogle måske har været igennem en papkasse.



13. april –bedømmelse af ”årets billede”
Det er nu sidste chance for at se 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 gen-
nemsnitlige vindere. Bagefter ser vi på, hvilke af billederne der må-
ske lige skal have én tur mere i printeren, inden de skal sendes til
SDF.

18. april –Fototur i højden (NB: det er en lørdag)
Vi har lejet en teleskoplift og fotograferer i fugleperspektiv. Philip
arrangerer turen.

20. april –Billeder til SDF: udvælgelse, aflevering, registrering,
pakning mv.
Aftenen er reserveret til den endelige udvælgelse af billederne til
Den Nationale, SDF’s årlige landskonkurrence. Vi hjælper hinanden
med at mærke og registrere billederne efter de dertil beregnede
forskrifter, og så er det bare tilbage at håbe at dommerne er lige så
vilde med billederne som vi selv er. Vi snakker også om, hvordan
man indsender billeder til SDF årbogen, for det er en helt anden
historie.

21. april –Region Nord Arrangement med en kendt fotograf
mere om det senere

27. april –Uwe & Lise viser billeder fra Provence og serverer
tilhørende lækkerier
I aften genoptager vi en tradition, hvor vi ser billeder fra et sted i
udlandet og samtidig indtager noget godt som passer til. Turen går
til Provence, så det bliver noget andet end de forfrosne og regnvå-
de billeder fra Skandinavien, vi tidligere har fået serveret.
HUSK: aflevering til Glas 1 (NB –i år starter vi inden sommer-
pausen!)

4. maj –Udflugt til Mindelunden (NB: ændret mødested og –
tid!)
Vi mødes 19.15 ved indgangen fra Tuborgvej og fotograferer aften-
stemning i Mindelunden på befrielsesaftenen. Højtideligheden ved
det store gravfelt begynder kl. 19.45. Vi aftaler på stedet, om pro-
grammet fortsætter med udvidet aftenfotografi i Tuborg Havn eller
andre steder



8. –9. maj: Vangegaard
Vi genopliver en god, gammel tradition og tager på weekendtur til
Vangegaard ved Esrum Sø. Programmet byder på fotografering i
det naturskønne område, hvor der er både skov, sø, moser og mar-
ker lige uden for døren. De, der har lyst til det, fotograferer til brug
for HDR-billeder, som vi har nogle efterfølgende workshops om.
Om aftenen fejrer vi os selv med en festmiddag, som godt kan
trække lidt ud.

11. maj –Besøg af en delegation fra Albertslund Fotoklub
Så får vi igen besøg i klubben, denne gang af en lille flok fotografer
fra Albertslund Fotoklub. Hver af dem har en samling billeder med,
og de vil fortælle os hvad de arbejder med og hvorfor. Det bliver en
rigtig billedaften.
HUSK: aftale fælles kørsel til Hvalsø næste gang

18. maj –Vi besøger billedkunstneren Helge Nordstrøms ateli-
er i Hvalsø (NB: ændret mødested)
Vi skal på langtur, helt til Hvalsø, hvor han deler atelieret HeNoCh-
Ba med Christella Barnford. Adressen er Kvandrupvej 10, Skov Ha-
strup, Hvalsø. Helge Nordstrøm arbejder med maleri, grafik, foto og
billeder i det hele taget. Han fortæller om billeder og om sin kunst,
og vi ser eksempler på det hele.

20. maj –Workshop om HDR-billeder (NB: en torsdag)
Vi ser på grundlæggende HDR ved brug af programmet Photoma-
trix og prøver det på medbragte billeder, bl.a. fra Vangegaard-turen.
NB: Det er ikke et foredrag med en workshop, hvor vi hjælper hin-
anden. Du er både velkommen, hvis du ved noget om HDR, og hvis
du bare er nysgerrig. Medbring gerne en bærbar PC.

25. maj –Ordinær Generalforsamling
Aftenen er afsat til generalforsamlingen, der er indkaldelse og dags-
orden et eller andet sted i bladet her. Kassereren uddeler en drink
til alle de 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 gælden-
de!

27. maj –Workshop 2 om HDR (NB: en torsdag)
Vi går videre med workshoppen om HDR. Vi går både i dybden
med Photomatrix og behandler også billederne med Photoshop.
Igen –det er en workshop, hvor vi hjælper hinanden på vej, og du
er velkommen uanset hvad dine kundskaber om emnet er



1. juni –Hvordan tager jeg bedre feriebilleder?
Lige inden sommerferien vil Jørgen fortælle løst og fast om, hvor-
dan man med lidt omtanke og lidt held kan tage bedre billeder. Han
viser også eksempler på hvordan man ikke skal gøre, og måske
også et par mere vellykkede rejsebilleder.

8. juni –Bedømmelse af Glas 1
I aften får vi resultatet af sæsonens allerførste glaskonkurrence –
inden sommerferien. Så skal vi høre dommerens kommentarer og
forslag til forbedringer, og hvad hun har fået ud af at være sammen
med vores billeder. Og vi skal køre sæsonens allerførste etapevin-
dere, der får lov hver at få et lille glas med hjem på sommerferie.

15. juni –Sommerudflugt til Sluseholmen (NB: ændret møde-
sted)
Den sidste mødeaften inden sommerferien tager vi på fototur i det
spændende kvarter ved Sluseholmen. Vi mødes 19.30 ved havne-
bussens stoppested (Ben Websters vej), og går i større og mindre
grupper rundt og fotograferer mystiske huse og spejlinger i vandet.
Hvis vejret arter sig, kan vi også få tusmørkestemningen fra havnen
med hjem i kameraerne, inden vi skilles for sommeren.

Sommerferie
17. august - Sommerferiebilleder
Den første klubaften ser vi feriebilleder. 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! Vi ser, om Jørgens anvis-
ninger har virket, og om billederne er bedre end de plejer.

24. august –Udflugt til Flakfortet (NB: Vi mødes ved færgen i
Nyhavn kl. 17.45)
Færgen afgår kl. 18.00, så det gælder om ikke at komme for sent.
Så sejler vi ud til fortet midt i Øresund, hvor vi har arrangeret sol-
nedgang over byen. Vi fotograferer i fortets dystre gange og de
spændende udsigter til alle sider, så vi får nogle flotte billeder med
hjem



31. august –Vi ser billeder fra turene til Vangegård og Sluse-
holmen
I aften ser vi på de billeder, som vi har taget på weekendturen til
Vangegaard og sommerafslutningen i Sluseholmen, og kommente-
rer hinandens billeder. Vi får sikkert igen lejlighed til at undres over,
hvor forskelligt vi oplever de samme steder, og over hvor forskellige
billeder, der kan komme ud af det. Er det nogle af vinderne i sæso-
nens glaskonkurrencer, vi her bliver præsenteret for?
HUSK - aflevere til Glas 2

7. september –Besøg af John Ehbrecht
John Ehbrecht er med i klubben ”Slagskyggerne”i Odsherred, men
i aften lægger han vejen forbi Herlev. Her vil han vise et skønsomt
udvalg af sine spændende, bearbejdede billeder og fortælle om,
hvorfor han har gjort sådan. Han vil også komme ind på nogle af de
teknikker, han bruger, og hvordan han får det hele igennem printe-
ren. Så ud over udsigt til nogle flotte og anderledes billeder, bliver
der udsigt til nogle tekniske fifs. Se evt. nogle af Johns billeder på
www.ehbrecht.dk.

14. september –Sort/hvid eller monochrome billeder
I gamle dage bestemte man hjemme fra, om der skulle sort/hvid
eller farvet film i kameraet. Men digitalerne laver jo det hele i farve,
og så skal man sidde bagefter og finde ud af at lave det om til noget
mere monochromt. I aften fortæller Jørgen og Tage om hvordan de
hver især laver de sort/hvide billeder, og hvad de lægger vægt på,
når et billede skal have fjernet kulørerne. Hvilke billeder eller moti-
ver gør sig bedst i sort/hvid?

21. september Atelierfotografering i Valby (NB: ændret møde-
sted)
Vi besøger i aften Bent Kramers veludstyrede atelier i Valby i aften.
Først vil Bent fortælle om stedet og vise os hvordan lysanlægget
virker, og han vil fortælle hvordan man lægger det bedste lys. Bag-
efter gør vi selv løs. Medbring kamera, batteri og dit bedste ansigt.

Så er der ikke planlagt mere, men det kan allerede nu afsløres at:

5. oktober –bedømmelse af Glas 2

Flot program, der er helt sikkert mange spæn-
dende og hyggelige aftner i Herlev Fotoklub



Formand:
Uwe Hess
Søvej 13

2665 Vallensbæk Str.
4354 0325

uweoglise@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567
jojak@mst.dk

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

Næstformand:
Laurits A. Hansen
Skibbyvejen 10A
4050 Skibby
4752 8494
lissi.laurits@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Palle Damm
Stadionvej 73, 1. th.
2600 Glostrup
4345 3060
bidamm@gmail.com

Suppleant:
Ledig

Suppleant:
Finn Andersen
Hækmosen 74B
2730 Herlev
4444 4070
finn@bang-andersen.eu

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

— –— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren

Tage Christiansen
Vingeager 4

2600Glostrup
43 63 19 35

e-mail tc@tagec.dk

www.herlev.fotoklub.dk



Foto: Joan Olsen

”Bagsiden”

Bagsiden


