
11 - 12 KLUBBLAD Nr. 2 

HERLEV FOTOKLUB 

Foto: Søren Andersen 

”Sko børste holdet” 



Udkigstønden  
Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt 
kalenderår ud med et nyt, og hvor vi 
er halvvejs igennem fotoklubbens 
sæson, er det tid til at lade blikket gå 
hele horisonten rundt. Hvad er der 
udsigt til? 
 
Først og fremmest er der udsigt til 
mere power og skarphed på de digi-
tale billeder. Klubbens projektor be-
nyttede lejligheden til at takke af, 
netop som vi nede i november havde 
besøg af Kirsten Degn og hendes 
spændende billeder, og så måtte vi 
rykke tæt sammen om en ganske 
lille fladskærm. Men nu har klubben 
investeret i et stort fjernsyn, som har 
både mange tommer og uendelig 
mange farver, og det er kommet 
godt op at hænge, så det er parat til 
at vise sæsonens billeder. 
 
Men der er også udsigt til en hel del 
arbejde med vores egen udstilling. Vi 
har aftalt med Herlev Medborgerhus, 
at vi kan udstille i deres flotte hus i 
marts måned, og det betyder så at vi 
både skal have lavet de billeder, vi 
vil udstille, og at vi skal have arran-
geret alt det praktiske omkring udstil-
lingen. Der bliver helt sikkert brug for 
nogle frivillige hænder, sådan at ud-
stillingen kan komme til at hænge 
pænt når den åbner lørdag 3. marts.  
 
I sæsonen er der udsigt til en hel del 
fototure, først og fremmest i starten 
af februar en vintertur til Skånes hø-
jeste vandfald i naturreservatet For-
saker. Turen til aktivitetshuset 
”Bolsjefabrikken” er blevet ændret til 
et besøg på Louisiana,  

 
hvor de udstiller ekstremt store bille-
der, og hen sidst på sæsonen skal vi 
både på Bakken og i Dragør havn. Vi 
har også udsigt til nogle spændende 
og inspirerende gæster  
 
og til nogle teknikaftener, men det er 
der ikke noget nyt i. 
 
Når vi drejer hovedet og kigger tilba-
ge over skulderen, kan vi se på en 
godt overstået efterårssæson. Vi 
startede med en fototur til Fisketor-
vet og omliggende områder, og vi 
var rigtig heldige med vejret, så der 
dukker sikkert nogle stemningsfulde 
aftenbilleder op i glaskonkurrencer-
ne. Knapt så heldige var vi med vej-
ret, da vi besøgte Søren og hans 
nærmiljø i Egebjerghave, for der 
hang temmelig tunge skyer over om-
rådet. Til gengæld var det en uover-
truffet finale, Søren og hans hustru 
bød på i privaten bagefter – mange 
tak for det. Nogle af os var også en 
weekend på Vangegaard i det flotte-
ste efterårsvejr, og måske bliver det 
sidste gang vi har været der – for 
kommunen har sat hele herligheden 
til salg. Ud over klar sol og efterårs-
farver fik vi også taget billeder med 
og af det nye flashanlæg, som vi fik 
til at fungere. Det fulgte vi op på 
hjemme i klubben med en portrætaf-
ten, så nu er anlægget i den grad 
indviet.  
Endelig har efterårssæsonen budt 
på en hel masse nye medlemmer. 
Det er dejligt at få både nye ansigter 
og nye billeder ind i klubben. Hjerte-
lig velkommen til Karen, Lisbeth, Erik 
og Bent, og velkommen tilbage til  

Fortsættes næste side 



GENERALFORSAMLING  
tirsdag den 22. maj 2012  

 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub 
tirsdag den 22. maj 2012  
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 kommen-
de års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. 

Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på general-
forsamlingen 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 Ol-
sen). 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 2012. Kassere-
ren giver en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke 
er i restance.  

Fortsat fra forrige side 
Orla og Palle Bo, som  
begge har prøvet at være med-
lem tidligere. Men ikke nok med 
det, for umiddelbart inden som-
merferien meldte Niels, Jørgen 
Pedersen, Søren Theilgaard og 
Rene Wedel sig ind, og de skal 

også have et forsinket men ikke 
mindre velment velkommen. 
Hvis tilstrømningen bliver sådan 
ved, kommer vi til at indføre en 
venteliste, for så er der simpelt-
hen ikke plads nok til os alle 
sammen, selv om vi rykker sam-
men.   



Glas 1, farvepapir Glas 1, monochrome 
       

Dommer: Rene Bentsen, Albertslund Dommer: Rene Bentsen, Albertslund 
        

1 Carsten Langkjær 1 Carsten Langkjær 

2 Carsten Langkjær 2 Philip Oest Møller 

3 Søren Andersen 3 Carsten Langkjær 

4 Tage Christiansen 4 Jørgen Jakobsen 

5 Philip Oest Møller 5 Carsten Langkjær 

   

Glas 2, farvepapir  Glas 2, monochrome   
  
Dommer: Frank Lindstrøm og Dommer: Frank Lindstrøm og 
KristinePehrsson KristinePehrsson 
     

1 Philip Oest Møller 1 Tage Christiansen 

2 Philip Oest Møller 2 Søren Andersen 

3 Philip Oest Møller 3 Carsten Langkjær 

4 Marie Skjær 4 Philip Oest Møller 

5 Sven Ingvorsen 5 Jørgen Jakobsen  

    

    

Dommer: Jes Lyngsie, Negativ Rosk Dommer: Jes Lyngsie, Negativ Rosk 

  

1 Jørgen Jakobsen  1 Søren Andersen 

2 Tage Christiansen 2 Carsten Langkjær 

3 Philip Oest Møller 3 Tage Christiansen 

4 Rene Wedel  4 Finn Andersen 

5 Niels M Nielsen 5 Søren Andersen 

  

    

Glas 3, farvepir  Glas 3, monochrome  

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 



Samlet efter glas 3, farvepapir Samlet efter glas 3, monochrome 
        

95 point Philip Oest Møller  95 point Carsten Langkjær 

85 point Tage Christiansen   89 point Søren Andersen 

83 point Jørgen Jakobsen 84 point Tage Christiansen 

80 point Carsten Langkjær 79 point Jørgen Jakobsen 

63 point Rene Wedel 79 Point Philip Oest Møller 

50 point Søren Andersen 41 point Finn Andersen 

46 point Niels M Nielsen 36 point Palle Damm 

46 point Marie Skjær 25 point    Laurits A Hansen   

41 point Laurits A. Hansen       

32 point Finn Andersen 

26 point Ilse Lausten 

21 point Sven Ingvorsen 

16 point Palle Damm 

15 point Lise Aagaard 

12 point Lisbeth Frank 

HERLEV FOTOKLUB, ET 

GODT STED AT VÆRE!! 

  

Kreativ, dommer Per Valentin 
01 Søren Andersen 11 Carsten Langkjær 

02 Rene Wedel 12 Søren Andersen 

03 Philip Oest Møller 13 Bent Leger 

04 Carsten Langkjær 14 Rene Wedel 

05 Jørgen Jakobsen 15 Jørgen Jakobsen 

06 Søren Andersen 16 Jørgen Jakobsen 

07 Carsten Langkjær 17 Finn Andersen 

08 Søren Andersen 18 Finn Andersen 

09 Finn Andersen 19 Rene Wedel 

10 Jørgen Jakobsen 20Rene Wedel 

  

01 Jørgen Jakobsen 07 Bent Leger 

02 Philip Oest Møller 08 Lisbeth Frank 

03 Søren Andersen 09 Jørgen Jakobsen 

04 Philip Oest Møller 10 Lisbeth Frank 

05 Rene Wedel 11 Rene Wedel 

06 Lisbeth Frank  

Serie, dommer Per Valentin 



Husk Sveriges turen i februar 

Vi ”bakker tilbage” til Sverige 



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 

Type  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev FK. Glas 4 29. november 31. januar Herlev 

Region Nord, 2. papir 03. januar 23. februar Ølstykke 

Region Nord, serie 31. januar 28. marts Foto-akrobaterne 

Herlev FK. Natur, Portræt 07. februar 20. marts Herlev 

Herlev FK. Digital 2 14. februar 06. marts Herlev 

Duel med Frederikssund 13. marts 13.marts Herlev 

Årets billede 21. februar 10. april Herlev 

Herlev FK. Glas 1 17. april 29. maj Herlev 

SDF 24. april Efteråret ????? 

Herlev FK. Glas 2 21. august ?????? Herlev 

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. 



Program forår - efterår 2012 
 
3. januar – Digital hjemmeopgave 
I november fik vi alle sammen udleveret nogle digitale billeder til en 
ny hjemmeopgave. Ud fra de samme billedfiler, har vi alle sammen 
løst de opgaver, som Lise stillede. I aften skal vi se, hvad der er 
kommet ud af det, og hører om hvordan det dog er sket. Hvor for-
skellige billeder kan man lave fra det samme udgangspunkt, og 
hvad for ét bliver flottest? 
Husk at aflevere til Region Nord Papir 2 
 
10. januar – Teknikaften om RAW 
Sæsonens anden teknikaften handler om RAW konvertering. Philip 
demonstrerer teknikken og fortæller om, hvad er det smartest at 
ordne i RAW-konverteren, og hvad bør man vente med at pille ved 
til man alligevel har gang i Photoshop.  
 
mandag 16. januar – Bedømmelse Region Nord Digital (NB: 
ændret dag, ændret sted) 
Den anden bedømmelse i Region Nord er arrangeret af Downsta-
irs, så det er sikkert på Østerbro. Det drejer sig om digitale billeder, 
der bliver vist direkte på det store lærred uden først at skulle prin-
tes. Vi får at høre, hvad dommeren kan tilføje til de flotte billeder, 
og ind imellem får vi nok en snak med fotovennerne fra de andre 
klubber. 
 
17. januar – Videoaften 
I aften skal vi se film. Uwe har fundet nogle flotte og instruktive 
DVD’er om fotografiske emner, som vi ser på, samtidig med at vi 
gnasker popcorn. 
 
24. januar – Besøg af Søren Zeuth 
Aftenens gæst er Søren Zeuth, freelance fotograf og underviser på 
Danmarks Medie- og Journalist Højskole, med et klart rødt skær i 
sit arbejde. Måske det kan ses i hans billeder? Uanset bliver det 
spændende at høre og se, hvad en fotograf fra pressens verden 
kan berette. 



31. januar – Bedømmelse af glas 4 
Så falder afgørelsen! Det er sæsonens fjerde og sidste klubkonkur-
rence, der bliver bedømt i aften – kan det blive mere spændende? 
Vi får afsløringen af, hvem der bliver årets mest vindende fotograf i 
de to kategorier, og samtidig får vi lejlighed til at se en samling flotte 
billeder med kyndige og inspirerende kommentarer fra dommeren. 
Husk at aflevere til Region Nord Serier. 
Husk at aftale fælles kørsel til turen på lørdag. 
 
lørdag 4. februar – udflugt til Forsaker. (NB: ændret dag og 
sted!) 
Igen i år har Uwe og Lise arrangeret en fototur til det svenske vin-
terlandskab, for at vi kan være sikre på at få snebillederne i hus. 
Denne gang går turen til naturreservatet Forsaker (i nærheden af 
Degeberga), hvor vi finder en dramatisk kløft og skånes højeste 
vandfald. 
 
7. februar – Efterkritik – hvad er der galt med mit billede? 
Vi gennemgår de billeder, som dommeren ikke lod vinde i tirsdags, 
og vi kommer med forslag til hvad fotografen kunne have gjort an-
derledes. Måske får du lige det fif, du mangler, eller måske får du 
øje på et andet billedsyn eller et tredje perspektiv. Under alle om-
stændigheder kommer vi alle sammen videre af at give og modtage 
efterkritik.  
Husk at aflevere til Natur og Portræt 
 
Lørdag 11. februar – reservedato for udflugt til Forsaker 
- for hvis nu vejret sidste lørdag ikke var egnet. 
 
14. februar – Billeder jeg gerne ville have taget 
Du har garanteret et eller nogle få idealbilleder, som har inspireret 
eller ansporet dig til at fotografere på en anden måde. Måske på en 
udstilling, i en bog eller et blad. I aften skal vi udveksle vores idoler. 
Vi tager hver især et par billeder med, som vi gerne selv ville have 
taget, og fortæller de andre om hvorfor netop det er et ønskebillede. 
Det kan være affotograferede fra bøger eller blade, eller kopieret fra 
nettet; og de medbringes på en USB pind. 
Husk at aflevere til klubbens anden digitale konkurrence 



21. februar – Besøg af Josephine Ernst  
Det er nogle år siden, men vi er mange, der ikke har glemt sidste 
gang Josephine Ernst besøgte os sammen med sine fantastiske 
billeder. Og i aften kommer hun igen med en ny samling billeder! 
Josephine lægger vægt på at se virkeligheden på en ny måde – vi 
ser en ting og forestiller os noget andet, livet er kompliceret og be-
står af mange lag. Det gør hendes billeder også. Kom og få inspira-
tion til nye billeder med masser af dybde og anderledes synsvinkler.  
HUSK at aflevere til Årets Billede 
 
torsdag 23. februar – Bedømmelse Region Nord Papir 2 (NB: 
ændret dag og sted!) 
Region Nord’s anden årlige konkurrence i papirbilleder (sort/hvid, 
farvet eller monochrome) er nu bedømt, og dommeren præsenterer 
sine favoritter og kommenterer dem. Samtidig er det en god lejlig-
hed til at mødes med dem fra alle de andre fotoklubber i området 
og få en billedsnak. Det er i Ølstykke, det sker. 
 
28. februar – Teknikaften - print selv 
Vi har før hørt om at tæmme hjemmeprinteren, så farverne bliver 
rigtige eller i hvert fald i orden. I aften gør Jørgen det igen, og på en 
ny og anderledes måde. Ud over at fortælle om prøvestrimler og 
farveprofiler, demonstrerer han, hvor flot det kan blive på hans ny-
erhvervede Canon Pixma 9500 Pro Mk II, som har fået lov at kom-
me med til klubaften. 
Desuden skal vi aftale de sidste detaljer om ophængning af vores 
billeder i Herlev Medborgerhus, inden udstillingen åbner på lørdag. 
 
Lørdag 3. marts – åbning af fotoudstilling i Herlev Medborger-
hus 
I dag sker det! Dørene bliver åbnet ind til vores helt egen udstilling i 
Herlev Medborgerhus. Vi mødes og fortæller alle de fremmødte 
gæster, venner og familiemedlemmer om vores billeder. 
 
6. marts – Bedømmelse af Digital 2 
Klubbens anden interne digitale billedkonkurrence bliver bedømt i 
aften. Vi får en samling nye og anderledes billeder at se på det sto-
re lærred. Til afslutning diskuterer vi, om det er en kategori vi vil 
oprette på lige fod med farve-papir og sort/hvid papir i vores klub-
konkurrencer. Desuden ser vi på arkitekturbilleder til duellen på 
næste tirsdag – tag dine bedste print af flotte bygninger eller anden 
arkitektur med. 
Husk – vi skal se kandidater til ”arkitektur” billeder 



14. marts – Duel med Frederikssund FK, emne ”Arkitektur” 
Sidste sæson duellerede vi to gange mod Frederikssund, og de 
vandt hverken den ene eller den anden gang. Vi har bevilget nok 
en revanche, og det foregår hos os selv og med et emne: 
”Arkitektur”. Medbring landskampudstyr og knæbeskyttere, for det 
bliver vildest – HERLEV RULES!! 
 
20. marts – Bedømmelse Natur og Portræt 
I aften ser vi resultaterne af de to emne-konkurrencer om hen-
holdsvis portræt og natur, og vi hører dommerens mening og kom-
mentarer. Vi ser de flotte billeder, der kom ud af det, og du kan ro-
ligt regne med meningsudvekslinger om øjenkontakt nu også virke-
lig er nødvendigt i et portræt, og hvor unge piger, man kan lave 
portrætter af. Men vi får også at vide, hvor naturligt et naturbillede 
skal være, om det skal forestille en virkelig sjælden fugl, eller om 
det bare kan være flot. Vi får chance for at skærpe billedsynet og 
den kritiske sans, og måske også for en god billedsnak.  
 
27. marts – Vi tager på Louisiana (NB: ændret sted – og pro-
gramændring!) 
Vi mødes ved medlemsindgangen til Louisiana kl. 19.30 og ser An-
dreas Gursky’s gigantiske fotografier og eventuelt også andre 
kunstværker, når vi nu alligevel er der.  
 
28. marts (onsdag) Bedømmelse Region nord Serie hos Foto-
akrobaterne (NB: ændret dag og sted) 
Fotoakrobaterne er en ny klub, der hører til i Vallensbæk. Så ud 
over at se regionens flotteste serier og høre, hvad dommeren sy-
nes om dem, kan du også mødes med nogle helt nye fotovenner – 
ud over de gamle. 
 
3. april – påskeferie, ingen klubaften 
 
10. april – Bedømmelse af årets billede 
Vores bedste billeder fra sæsonen er blevet bedømt af tre forskelli-
ge dommere, og i aften skal vi se hvordan de har placeret værker-
ne. Vi skal både nyde de gode billeder, undres over hvor forskelligt 
de kan bedømmes, og endelig skal vi hylde årets gennemsnitligt 
bedste billede i kategorierne og med kulør.  
 
 



17. april – Besøg af Peter Dam (se pdfoto.dk) (Uwe) 
Peter Dam er naturfotograf med særlig interesse for fugle, men her 
ud over fotograferer han både landskaber og alt andet, der kommer 
i vejen for ham. I aften besøger han vores klub med et udvalg af 
sine bedste billeder fra nær og fjern, og måske kan han også lok-
kes til at fortælle om nogle af sine foto-fiduser. Se mere om Peter 
på pdfoto.dk. 
HUSK at aflevere til Glas 1 
 
24. april – Vi skærer passepartout og gør billeder klar til SDF 
landskonkurrence 
I aften holder vi et lille opsamlingskursus om, hvordan man skærer i 
pap sådan at det bliver til et flot passepartout, der gør dit billede 
helt færdigt. Bagefter hjælper vi hinanden med at gøre vores bille-
der klar til at sende ind til SDF’s landskonkurrence ”Den Nationale”. 
HUSK at tage dine billeder med til SDF  
 
1. maj – Laurits viser billeder fra Finland 
På denne festdag skal vi på langfart. Laurits har været på familie-
besøg i de nordligste egne af Norden, helt oppe i toppen af Finland. 
Nu vil han dele nogle af sine billeder med os og fortælle, hvor me-
get af det vi troede, vi ved om finnerne, der passer rigtigt.  
 
8. maj – Teknikaften og klubkonkurrencer 
Aftenens program har to punkter. Første punkt handler om klubkon-
kurrencerne, hvor der bliver sat  
programmer til billedbehandling. 
 
15. maj – Lydbillede / Lyddias 
Lydbillede er en samling af billeder, der bliver vist i rækkefølge, 
normalt ved overblænding fra det ene billede til det næste, og sam-
men med noget lyd, som gør det hele meget flottere. Sidste år lave-
de vi som fælles projekt et lydbillede, som blev sendt ind til SDF. 
Det blev hverken antaget eller kommenteret, så nu kigger vi på det 
igen og finder ud af, om der er noget vi vil lave om. Desuden snak-
ker vi om andre ideer til fælles projekter, som vi måske kan arbejde 
med hen over sommeren. Og endelig ser vi på et udvalg af inspire-
rende lydbilleder, så vi kan få nogle gode ideer med hjem. Ud over 
oplevelserne ved at høre og se serierne. 



2. maj – Ordinær generalforsamling 
Aftenen er afsat til ordinær generalforsamling. Vi hører beretninger, 
ser på regnskab og budget, og vælger bestyrelse. Se indkaldelse og 
dagsorden et sted i bladet. Og kom og bestem. Kassereren uddeler 
efter årelang tradition en gratis øl eller vand til alle fremmødte, som 
ikke er i restance med kontingentet. Desuden er der lodtrækning om 
to flasker vin til de, der har betalt et helt års kontingent forud – dvs. 
frem til 1. maj 2013. 
 
29. maj – Bedømmelse af Glas 1 
Så kommer sæsonens første bedømmelse. En fremmed dommer 
har set på vores billeder, og nu dukker hun op og fortæller os, hvor-
dan hun har oplevet billederne. Måske falder der også nogle gode 
ideer af til, hvordan man kan gøre billederne bedre endnu. Men der 
bliver med sikkerhed udsigt til en masse gode billeder, og vi får lej-
lighed til at klappe af sæsonens første to glasvindere. 
 
5. juni – Udflugt til Dyrehavsbakken. (NB: ændret tid og sted!) 
I aften skal vi finde ud af, om der er noget om snakken. Hvis der 
virkelig er sjovest på Bakken, så går vi rundt her og fotograferer 
bakkegæster og farvede lys mens det tusser. Men hvis vi tror, der er 
flottere i den omliggende skov, går vi bare der ud og prøver at ind-
fange noget nattestemning. Vi mødes ved Vandrutschebanen kl. 
19.00 og finder ud af, hvor vi så tager hen. 
 
12. juni – Efterkritik af Glas 1 
Hvorfor vandt mit billede ikke Glas 1? Og hvorfor var det ikke en 
gang imellem de 25 bedst placerede, som dommeren kommentere-
de?? Vi ser på alle de billeder, som ikke vandt forrige tirsdag og 
hjælper hinanden med at kommentere dem og give fif og ideer til 
videre arbejde med billederne. 
 
19. juni – sommerafslutning, udflugt til Dragør Havn (NB: æn-
dret tid og sted!) 
Nu er det sidste klubaften inden sommerferien, og vi skal på fototur 
igen, denne gang til Dragør Havn. Der er arrangeret maritime moti-
ver til fri afbenyttelse, og hvis man står på tæer kan man måske se 
solen gå ned inde over byen. Vi mødes ved Lodstårnet kl. 19.00. 



sommerferie 
 
14. august – Fototur til Frelserkirken og dens tårn (NB: ændret 
tid og sted!) 
Sæsonens første klubaften er også en fototur, og i aften skal vi bå-
de i byen og til vejrs. Vi mødes ved indgangen til Vor Frelsers Kirke 
(Sankt Annægade 29) kl. 19 og de, der har lyst til det, går til vejrs i 
det høje tårn. Inden vi deler os i et jordhold og et himmelhold, afta-
ler vi et passende værtshus hvor vi kan mødes igen. 
 
21. august – Tabletop eller Still-leben  
I aften skal vi se på billeder af opstillinger, som kaldes Stilleben el-
ler Tabletop, afhængigt af hvilket sprog man bruger. Men vi lægger 
ud med billedsproget, og undersøger de muligheder, der er i at kon-
struere sine egne billeder ved først at lave en opstilling og bagefter 
et billede af den. 
Husk – aflevere til Glas 2 
 
28. august – Jan Emil Christiansen besøger klubben (Jørgen) 
Aftenens gæst er fotografen Jan Emil Christiansen, som er kendt 
både fra SDF’s hjemmeside og Glostrup Fotoklub. Han har lavet 
mange forskellige billeder både med og uden modeller, men især 
skumle billeder af forladte steder (Urban Exploration). Nu kommer 
han i egen person sammen med en samling af sine billeder, og for-
tæller om dem og hvorfor han har lavet dem. Du kan se nogle af 
Jan Emils billeder på hjemmesiderne www.abandon.dk og 
www.webmasteren.dk. 
 
Af efterårets program kan vi allerede nu afsløre, at vi skal have 
kunstneriske gæster, teknikaften om Photoshop, og en aften hvor 
de nye af vores medlemmer viser hvad det er for nogle billeder, de 
går og laver. Og allerede 25. september får vi bedømt Glas 2-
konkurrencen. 

  

 Husk at bruge pæren!!! 



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 
41613302 
jolsen63@gmail.com 

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

Næstformand: 
Philip Oest Møller 
Værebrovej 148, 2. lejl.7 
2880 Bagsværd 
5242 4168 
philipoestmoller@hotmail.com 

Suppleant: 
Peter Jensen-Bech 
Værebrovej 2, 5. sal lej. 1 
2880 Bagsværd 
4449 4219 
peter@jensen-bech.dk 

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

Postgiro: (reg. nr. 1551) 403 3698 

ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE 
I FOTOKLUBBENO.. 

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: Søren Andersen 

”Ind til noget nyt” 

Bagsiden 


