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”Viften by night”
Foto: René Wedel
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Udkigstønden
på traner. Ind imellem skal vi i
Lyngbyfortet, og til allersidst på
sæsonen en tur i Hareskoven. Så der
bliver masser af muligheder for at
tage vinderbillederne til SDF’s
Vi har været på mange gode udflug- landskonkurrence –hvis de ikke
ter i den seneste efterårssæson, selv allerede er i kassen –og til klubbens
om turene måtte ændres mere eller konkurrencer næste sæson.
mindre i forhold til hvad vi havde
planlagt. Vi kom ikke op i Frelser- Men der kommer også en masse
gæster i løbet af foråret, så vi kan få
kirkens tårn som planlagt, men fik
inspiration og ideer til selv at lave
en flot aften ved Christianshavns
bedre billeder. Og der er også planKanal. Og heller ikke turen ned i
cisternerne kunne ske på en klubaf- lagt lidt undervisning, så vi måske
ten, men så tog vi bare til Fisketor- kan få endnu mere fod på det teknivet og Kalvebod Brygge i stedet for, ske, og ikke mindst er der indtil
mens natten sænkede sig. Turen ned flere aftener beregnet på at se på
i den gamle vandbeholder blev ud- hinandens billeder. Både de, der
måske ikke lige vandt den seneste
skudt til en efterfølgende søndag.
Cisternerne var en stor succes, og vi glaskonkurrence, og de billeder,
var mange som fik mørke og stem- som vi pønser på at sende ind til
ningsfulde billeder med forskellige SDF. Det er vigtigt at vi kan bruge
farvestik med hjem –både herfra og klubaftenerne til at give hinanden
konstruktiv kritik og gode fifs, for
fra den mørke og forblæste havn.
det bliver vi alle sammen endnu
Men vi har også haft mange spænbedre fotografer af.
dende gæster i klubben: Jan Emil
viste os billeder fra utilgængelige og
mystiske steder, Mahesa havde flot- Hvis vi stiller os helt op på tæer, kan
vi måske se helt ind i næste år,
te billeder både fra Bali og andre
2014, hvor klubben har 60 års fødfjerne steder, og også fra Købenselsdag. Vi får nok snakket mere om
havn, og Jan Koefod viste os den
imponerende udsigt fra sin flyvema- det i løbet af sæsonen og hvordan vi
skine, når den fløj over Vadehavet, bedst kan fejre os, men én ting er
sikkert –der bliver igen brug for at
Italien, Irland og vores egne natiovi hver især stiller med nogle virkenale højdepunkter.
lig gode billeder som vi kan vise
frem til fejringen uanset hvordan
Men vi har endnu mere i vente i
forårssæsonen. Først og fremmest er den bliver.
der planlagt to fototure til Sverige,
én lige om lidt til vinterlandskaberne på Kullaberg og én til påske, når
det er rigtigt forår, og hvor vi skal se
Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og
en hel masse fremad.

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 21. maj 2013
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub
tirsdag den 21. maj 2013
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.
Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er formanden
(Uwe Hess) og to bestyrelsesmedlemmer på valg (Philip Oest
Møller og Laurits A Hansen). 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 2013. Kassereren giver en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke
er i restance.

Husk!! Du også meget gerne må
komme med indlæg til Herlev Fotoklubs blad
Send en mail til redaktøren tc@tagec.dk

Konkurrenceresultater, Årets Fotograf, mm.
Samlet efter glas 3, farvepapir

Samlet efter glas 3, monochrome

91 point
79 point
69 point
65 point
62 point
57 point
57 point
50 point
44 point
37 point
35 point
32 point
27 point
15 point
11 point
07 point
04 point

91 point
85 point
82 point
79 point
77 Point
77 point
58 point
38 point
34 point
17 point

Carsten Langkjær
Rene Wedel
Søren Andersen
Jørgen Jakobsen
Laurits A. Hansen
Tage Christiansen
Peter Strøiman
Ilse Lausten
Niels M Nielsen
Lisbeth Frank
Uwe Hess
Lise Aagaard
Marie Skjær
Susanne Sørensen
Sven Ingvorsen
Finn Andersen
Bent Bøhlers

Tage Christiansen
Carsten Langkjær
Søren Andersen
Jørgen Jakobsen
Peter Strøiman
Laurits A Hansen
Niels M Nielsen
Rene Wedel
Sven Ingvorsen
Lisbeth Frank

Herlev Fotoklub, et
godt sted at være!!

Farve papir, glas 1
01 Peter Strøiman
02 Søren Andersen
03 Niels M Nielsen
04 Carsten Langkjær

Monochrome, glas 1
01 Niels M Nielsen
02 Jørgen Jakobsen
03 Peter Strøiman
04 Carsten Langkjær

Farve papir, glas 2
01 Carsten Langkjær
02 Laurits A. Hansen
03 Ilse Lausten
04 Uwe Hess

Monochrome, glas 2
01 Tage Christiansen
02 Carsten Langkjær
03 Jørgen Jakobsen
04 Søren Andersen

Farve papir, glas 3
01 Niels M Nielsen
02 Marie Skjær
03 Carsten Langkjær
04 Søren Andersen

Monochrome, glas 3
01 Tage Christiansen
02 Søren Andersen
03 Laurits A. Hansen
04 Peter Strøiman

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

Indlevering

Bedømmelse

Sted

Herlev Digital ”irritation”

13. november

22. januar

Herlev

Herlev FK. Glas 4

11. december

29. januar

Herlev

Region Nord, 2. papir

22. januar

07. marts

Ølstykke

Herlev Digi. Natur/Kreativ 22. februar

26. februar

Herlev

Herlev FK. Årets billede

05. februar

09. april

Herlev

SDF

23. april

Efteråret

?????

Herlev FK. Glas 1

23. april

28. maj

Herlev

Herlev FK. Glas 2

20. august

??????

Herlev

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

SDF Landsmøde 2012

Glad Jørgen for hans flotte sølvmedalje i Det frie billede.

Tage, Uwe, Lise og Joan slapper af efter dagens strabadser.

SDF Landsmøde 2012

Jørgen Laurits og Lissi er blevet kaffetørstig.

Tage får af Finn overragt diplom med titlen HonMSDF, med ret til at
bære hvid nål.

Program forår 2013
8. januar 2013 –Billeder fra internationale fotosaloner
Vi starter det nye år med en rigtig billedaften, hvor vi ser på vinderbilleder fra det store udland og tilgrænsende herreder. Der kommer
masser af inspiration og imponerende billeder på lystavlen, når vi
ser de antagne billeder fra Golden Digital, Arctic Exhibition og andre af de store og anerkendte fotosaloner, hvor kun de bedste fotografer kan vinde hæder og antagelser.
15. januar –Vi besøger fotograf Anette Damgaard (NB: ændret
sted, ændret tidspunkt)
I aften skal vi i byen og besøge en helt rigtig fotograf. Det er Anette
Damgaard, der har åbnet sit atelier i Bagsværd (Bagsværd Hovedgade nr. 1) for os. Vi mødes ved atelieret kl. 19. Anette vil fortælle
lidt om, hvordan det er at være fotograf, og vise hvordan hun bruger sine redskaber i atelieret og måske også nogle af de flotte billeder, hun har fået ud af det. Kom og find ud af, hvordan du kan lave
modelbilleder og portrætter, og husk at tage dit bedste ansigt med!
22. januar –Vi ser på den digitale konkurrence med tema
”Irritation”og på dine billeder til ”Den Nationale 2013”
Vi får nu bedømt vores bundne digitale konkurrence og får at se,
hvordan de andre har løst den irriterende opgave. Vi får også at
høre, hvad dommeren har fået ud af de irriterende billeder, og måske især hvad der har irriteret ham mest.
Vi ser også på de billeder, du kunne tænke dig at indlevere til Den
Nationale i år –meget gerne et udkast fx som digital-billede eller et
næsten færdiggjort print. Så kan vi udveksle gode ideer og forslag
til at gøre dine billeder endnu bedre.
Husk: upload af billeder til de to digitale emnekonkurrencer
Natur og Kreativ
Husk at aflevere billeder til Region Nord Papir 2 (og at uploade
dem)
Husk at tage udkast med af de billeder, du gerne vil have med
på Den Nationale
lørdag 26. januar –fototur til Kullaberg
Nok en gang har Uwe og Lise arrangeret en fototur til det svenske
vinterlandskab, for at vi kan være sikre på at få snebillederne i hus.
Turen går til det store naturreservat Kullaberg, lige på den anden
side af Øresund, hvor der er mulighed for både svimlende udsigter,
havskum og pålandslys. Fælles kørsel aftales.

29. januar –Bedømmelse af glas 4
I aften sker det! Sæsonens sidste glaskonkurrence bliver bedømt,
og så kan man med snedig matematik og den slags regne ud,
hvem der vinder titlen som Årets Fotograf. Men ud over racerløbet
er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi får
sikkert også kløgtige kommentarer fra dommeren.
lørdag 2. februar –reservedato til Kullaberg udflugt
Hvis det var skidt vejr den 26. januar, så tager vi til Kullaberg den 2.
februar i stedet for.
5. februar –Efterkritik af glas 4 –hvorfor vandt mit billede ikke
denne gang?
Vi ser på de billeder, der ikke helt klarede skærene ved bedømmelsen af glas 4 og giver hinanden kommentarer og gode råd til at arbejde videre med billederne. Måske er der kandidater til SDF’
s
landskonkurrence?
Husk at aflevere billeder til Årets Billede; det er billeder som
har deltaget i årets glaskonkurrencer
12. februar –Løver og elefanter –Tage & Susanne viser billeder fra Sydafrika
Susanne og Tage har rejst til mange steder på jorden, og for nylig
har de været i Sydafrika. I aften tager de os med på en tur helt ned
i klodens fodende, hvor man kan se de vildeste dyr.
19. februar –Vi besøger Lyngbyfortet (NB: ændret sted)
Så er der igen fotoudflugt. Denne gang til Lyngbyfortet, som vi tidligere har besøgt og hvor vi blandt andet fotograferede spøgelser.
Nu skal vi se på billedmulighederne i de skumle hvælvinger –er der
stadig spøgelser, eller var det bare en skygge? Der bliver også mulighed for at male med lys og andre eksperimenter. Tag endelig
varmt tøj og fornuftigt fodtøj på. Vi mødes udenfor Jørgens hus
(Glaciset 43 B), og bagefter tager vi over til ham og tør fingre og
ansigt op over en kop varm kaffe.

26. februar –Bedømmelse af Natur og Kreativ (som digitale
kategorier)
Vi får bedømt vores to emnekonkurrencer natur og kreativ som helt
digitale billeder uden forstyrrende printning. Dommeren kommer og
fortæller, hvor naturligt et naturbillede behøver at være, og om det
bliver bedre af at afbilde en sjælden blomst. I den anden kategori er
der mere frie tøjler, snarere en forventning om at der er pillet rigeligt
ved billederne så de udgiver sig for noget andet end de er. Begge
dele bliver spændende at høre om –og der kommer igen flotte skilderier på skærmen.
5. marts –Besøg af Janni Rosenkrantz Franck
Janni skulle have besøgt os i november, men blev forhindret. Denne gang lykkes det! Janni er fotograf, og ud over sine opgaver og
modelbilleder underviser hun i foto og billeder. Hun laver nogle farvestrålende og meget inspirerende billeder, som hun i aften vil dele
med os. Du kan se et lille udvalg af hendes billeder på hjemmesiden http://www.jannifrank.dk, hvor der også er link til hendes ebøger og grundbogen ”Foto for Fjolser”.
7. marts –Region Nord bedømmelse af Papir 2 (NB: ændret
sted, ændret dato)
Årets første Region Nord bedømmelse er arrangeret af Ølstykke
Fotoklub, og så skal vi ordentligt ud på landet. Det er papirbilleder
m/u farver, som er bedømt, og hvor vi skal høre, hvad dommeren
mener om billederne. Og der er også tid til en snak med dem fra de
andre klubber.
12. marts –Niels viser billeder fra de syv verdenshave
I aften kommer vi på en langtur jorden rundt og tilbage igen. Niels
har sejlet med Søværnet i mange år og har set de fleste af klodens
kanter og afkroge fra vandet, og i aften vil han vise et uddrag af
sine billeder. Det bliver en rigtig vandgang –husk redningsbælte og
fornuftigt fodtøj.

Husk, at du er med til at gøre
Herlev Fotoklub til et godt sted
at være.

19. marts –Hvordan får jeg Color Munki til at virke?
Klubben har jo anskaffet en kalibrator, som kan rette op både på
din skærm og din printer, og der er flere som har gode erfaringer
med at bruge den. Men der er flere, som har haft store problemer
med at installere kalibratoren og få den til at fungere ordentligt med
deres PC. I aften vil Paul demonstrere hvordan det kan gøres, og
han kan også svare på spørgsmål om installationen. Måske får vi
også en generel snak om at kalibrere printer.
Husk at aftale fælles kørsel til tranerne i Pulken lørdag d. 30.
marts
26. marts –ikke noget møde fordi det næsten er påske
lørdag 30. marts –fototur til Pulken
I dag har Uwe og Lise arrangeret en tur til Pulken, som er naturreservat ved Helge Å syd for Hammersøen ved Kristianstad. Her er
der mange (de seneste år ca. 5000) traner at se netop på denne tid
af året, og der er ikke helt lige så mange fuglekiggere der står i vejen. Fælles kørsel aftales.
mandag 1. april –reservedato til tranetur
Hvis det var dårligt vejr i lørdags, så tager vi til Pulken 1. april i stedet.
2. april –lydbilleder - lyddias
Vi skal se nogle udvalgte lydbilleder, sådan at vi kan få endnu mere
inspiration til at komme i gang med det udfordrende medie og få
lavet nogle spændende serier til SDF –landsmødet i oktober. Jørgen demonstrerer, hvordan det kan gøres med det mest benyttede
program, Proshow Gold. Det kan være at vi også får aftalt nogle
fælles projekter, som vi kan arbejde med i mindre grupper.
Husk –at medbringe ideer og forslag til lydbilleder
9. april –Bedømmelse af Årets Billede
I aften falder afgørelsen –Årets billede bliver hyldet i farve- og monokrom. Vores bedste billeder fra hele sæsonen er blevet bedømt
af tre fremmede dommere, og vi hører deres votering og kårer de
gennemsnitligt bedste billeder. Det bliver et rørende gensyn med
de flotte billeder, og det bliver interessant at se, hvor forskellig bedømmelse det samme billede kan få. Til sidst giver vi hinanden
gode råd om, hvilke af billederne der måske lige skal have én tur
mere i printeren, inden de skal sendes til Den Nationale.

16. april –Besøg af Dorf
Michael Rønsdorf, som tidligere var medlem i Herlev, er en meget
dygtig og vindende fotograf, ikke mindst på SDF –Den Nationale.
Han har lavet en samling af sine allerflotteste billeder fra de senere
år, og dem vil han i aften dele med os. Kom og se, hvor overdådige
billeder, der kan laves, og hør nogle af Dorf’
s udvalgte fiduser.
23. april –Klargøring af billederne til SDF –Den Nationale
Aftenen er sat af til at lægge den allersidste hånd på de billeder,
som vi sender ind til SDF’
s landskonkurrence Den Nationale. Husk
at klubben betaler for din deltagelse, du skal bare have billederne
med. Vi hjælpes med at registrere og gøre ved, og skulle du have
brug for hjælp med at skære en passepartout, klistre et billede ordentligt op og den slags, så finder vi også ud af det.
Husk –at registrere dine billeder til SDF på internettet og printe labels til at klistre bagpå.
Husk også at tage billederne til SDF med i klubben.
Husk endelig at have billeder med til den første klubkonkurrence –Glas 1.
mandag 29. april –Bedømmelse af Region Nord serier
I aften skal vi i byen til bedømmelse. Det er Region Nords konkurrence i ”Serie”, der er bedømt, og vi skal se de udvalgte serier og
betages af, hvad man kan få ud af at lave sammenhængende billeder i stedet for bare ét vildskud. Nogen gange er en serie en portefeuille, og andre gange en billedfortælling –men hvad er det, der
vinder i aften? Det er fotoklubben Brøndby Strand, der står for bedømmelsen, så det foregår nok dér omkring.
30. april –Billeder fra sæsonens udflugter
Vi har haft en del fotoudflugter i sæsonen, og i aften skal vi se nogle af de billeder, der er kommet ud af anstrengelserne. Vi ser billeder fra Christianshavn, Fisketorvet og Sydhavnen, Cisternerne og
Søndermarken, Kullen og Pulken. Tag en 5 –7 billeder med fra
hver lokalitet, hvor du har været med, så vi alle kan få vist vores
billeder.
Husk billeder fra fototurene –på en USB

7. maj –Skolestue om kameraindstillinger, Elements og Photoshop
Vores hyggelige klublokale bliver i aften til en fotoskole. Vi deler os
op og ser i mindre grupper på, hvordan kameraet kan indstilles,
henholdsvis hvordan man kan arbejde med at forbedre billederne i
henholdsvis Photoshop Elements og Den Voksne Photoshop (CS).
Hvis du vil høre om kameraindstillinger, skal du have dit kamera +
brugsanvisning med. Hvis du hellere vil høre om billedbehandling,
kan du tage en USB med et par af dine problematiske billeder med,
så prøver vi at fixe dem i fællesskab.
14. maj –besøg af René Madsen
Så er det tid til et gensyn. Det er René, der bedømte vores konkurrence i portræt og serier i efteråret, som nu kommer forbi med en
lille bunke af sine egne værker. Vi, der husker hans engagement og
indlevelse i vores billeder, glæder os meget til at se, hvad han selv
arbejder med. Og I andre må nøjes med at glæde jer.
21. maj –Ordinær generalforsamling
Aftenen er afsat til fotoklubbens helt ordinære generalforsamling, og
du kan se indkaldelse og dagsorden et eller andet sted i bladet her.
Kassereren uddeler en drink til alle de fremmødte medlemmer, som
ikke er i restance.
HUSK: at komme og stemme og gøre din indflydelse gældende!
28. maj –Bedømmelse af Glas 1
I aften får vi resultatet af sæsonens allerførste glaskonkurrence. Så
skal vi høre dommerens kommentarer og forslag til forbedringer, og
vi får afklaret hvad hun har fået ud af at være sammen med vores
billeder. Vi får sikkert også nogle kreative kommentarer med hjem.
Og vi skal kåre sæsonens første heldige etapevindere, som hver får
lov hver at få et lille glas med hjem på sommerferie.
4. juni –Hvorfor vandt mit billede ikke sidste tirsdag?
Vi ser på de billeder, der ikke lige fik førstepladser og måske ikke
engang blev vist på tavlen, da vi fik bedømt glas 1-konkurrencen.
Så giver vi hinanden velmente og konstruktive forslag til, hvad der
kunne gøres anderledes. Måske får du lige det fif, du mangler, eller
måske får du øje på et andet billedsyn eller et tredje perspektiv i dit
billede. Og under alle omstændigheder får vi alle sammen noget ud
af at give og modtage efterkritik.

11. juni –Sommerudflugt til Hareskoven
Familien skal i skoven, og det skal fotoklubben også. Vi mødes på
P-pladsen ved Skovlyst kl. 19, medbringende kamera, stativ og fornuftig påklædning efter vejret. Når vi har fået solens sidste stråler i
kassen, går vi tilbage til Skovlyst og finder ud af, om de vil beskænke os så vi kan tage pænt afsked med hinanden.

God sommerferie
13. august –Vi ser feriebilleder
Vi mødes igen efter en lang sommer, og når vi er færdige med at
hilse på hinanden ser vi på feriebilleder; det var en gang traditionen.
Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie
(digitale billeder på en USB, småbilleder, forstørrelser 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!
20. august –Besøg af Jørgen Vejlesby
Sæsonens første gæst er Jørgen Vejlesby, som har besøgt os for
nogle år siden. Nu kommer han og viser os nogen af senere rejsebilleder og hvad man kan få ud af dem ved at bruge Photoshop.
Jørgen Vejlesby er medlem af Fotoakrobaterne, og på deres hjemmeside kan man få et indtryk af hans billeder.
Husk –aflevere billeder til Glas 2 konkurrencen
27. august –Besøg af Malou Sinding
Vi fortsætter med at hente inspiration, for i aften får vi besøg af Malou Sinding. Hun har udstillet på blandt andet KE12 og Galleri Nybro, og hun arbejder med mange forskellige teknikker for at lave
sine helt originale, tankevækkende og fantasifulde billeder. Der er
nogle smagsprøver af hendes billeder på hjemmesiden malousinding.com.

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

Bestyrelsesmedlem:
Carsten Langkjær
Hejrebakken 54
3500 Værløse
2269 7294
Cal@force.dk

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

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

Suppleant:
Niels M. Nielsen
Kærnestykket 17
2730 Herlev
4010 2339
nmn@dadlnet.dk

Postgiro: (reg. nr. 1551) 403 3698
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.herlev.fotoklub.dk
— –— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tc@tagec.dk

Bagsiden

”Skovtunnel”
Foto: René Wedel

