Program for klubaftener m.m.
Fredag 15/08 - 2016
Region Nord Foto RNF Papir 1 Upload start mandag d. 15/8-16 Sidste
indlevering mandag d. 19/9-16
Onsdag 17/08 - 2016
Vi lege med gratis programmet FastStone Image Viewer. På opfordring
skal vi denne aften gennemgå FastStone og dets mange muligheder.
Det kan håndtere næsten alle formater, man kan billedredigere det
mest grundlæggende, sortere, organisere, skalere, kreere rammer,
slideshows mv. Ta´ din pc med, få det installeret, og få brugsanvisningen på dansk. Vi bruger det også til præsentation i klubben og RNFoto.
Tag en memorystik med, hvis du blot vil have program filen, som i
øvrigt også let downloades. Programmet er ikke sammenligneligt med
Photoshop, men absolut brugbart.
Vært: Jesper
Onsdag 24/08 - 2016
“Årets første “arbejdsdag”. Vi skal ud for finde nogle gode motiver, vinkler, perspektiver og belysninger. Området er RUC, vi mødes i krydset
mellem Universitetsvej og Trekroner Forskerpark, der er også parkeringspladser. Området byder på både pæne bygninger og noget forfaldne bygninger, beton-arkitektur og vildtvoksende grønt (medmindre
det bliver trimmet før vi når derud). Man kan naturligvis også medbringe
diverse flash o.lign. På opsamlingsmødet vil vi sammenligne, hvad vi
fik ud af aftenen. Jeg venter selv at tænke: Hvorfor så jeg ikke det?
Vært: Steen C.

Lørdag 27/08 - 2016
Fernisering i Farver Hammers Gård den 27. august kl 10:30 til 14:00.
Under titlen Det abstrakte i naturen udstiller Fotoklubben NEGATIV
Roskilde den 26.august til 8.september i Farver Hammers Gård, Ringstedgade 1. Roskilde. Udstillingen er åben på hverdage i butikkernes
åbningstid og søndage mellem kl.13:00 og kl.16:00 Som vanligt serveres der både lidt flydende og de “obligatoriske” Bugles. Udstillerne vil
også være til stede så der kan fås en hyggelig snak om fotografi og de
udstillede billeder.
Onsdag 31/08 - 2016 Biled diskussion.
Tag nogle af dine Landskabefoto med, så får vi en snak om hvad der
måske kunne være blevet bedre hvis og hvis og hvis. Helst på papir og
ikke mindre end A4. Har du spørgsmål til lige præcist dit program på
din maskine,
så tag maskinen med.
Onsdag 07/09 - 2016 Hvorfor Lightroom frem for Camera Raw?
Alle seriøse fotoentusiaster fotograferer selvfølgelig i raw,
men vandene skilles ved, hvilken raw-behandler man
anvender.
Aftenens vært sværger til Lightroom CC og er, om ikke
verdensmester i programmet, så dog - i egen optik – rimelig
habil.
Det kan være nogenlunde overbevisende at demonstrere
dette med egne billeder, men denne aften får I muligheden
for at få jeres egne billeder igennem vridemaskinen. Om de
bliver teknisk bedre derved, får tiden vise.
Medbring en usb-stick med 3-4 raw filer, som I gerne vil have
demonstreret raw-behandling på. Filerne skal være uden
sidefiler, så vi kan starte fra bunden.
Vært: Jes.

Onsdag 14/09 - 2016 Opsamling fra “Årets første “arbejdsdag” d. 24-8.
Medbring billeder fra dagen, ca. 3 stk. pr. fotograf for ikke at
drukne i billeder. Vi vil kigge dem igennem og snakke om
hvad andre så og hvad vi selv overså, ganske som normalt
når vi diskuterer billeder
Vært: Steen C.
Onsdag 21/09 - 2016 Foredrag med Koncertfotograf Rasmus Hansen.
Rasmus kommer og fortæller om sit arbejde som
professionel koncertfotograf og viser et udvalg af sine over
60.000 billeders portfolio, der indeholder billeder fra over
1300 forskellige koncerter, med alt fra de små kunstnere til
superstjernerne.
Rasmus arbejder bl.a. for Tivoli, musikmagasinet Gaffa,
spilletstedet Vega, PhaseOne, festivallen Rock Under Broen,
og hans billeder bliver både brugt i de trykte medier samt de
elektroniske.
Det bliver et interessant indblik i et hektiske arbejde som
koncertfotograf.
Vært: Mads
Onsdag 28/9 - 2016 Mød Gunni Grahn.
Peter Gjevert og jeg har igennem et par år været medlemmer
af en landskabsgruppe på Facebook, og for næsten lige så
længe siden dukkede navnet Gunni Grahn op blandt
indsenderne.
Gunni’s uploads har hele tiden ligget en klasse over de fleste
andres, og også hans bybilleder o.m.a. har været
bemærkelsesværdige.
Til forskel fra de fleste af os andre, der sværger til Nikon eller
Canon, er Gunni SONY-entusiast om en hals og har grej fra
den dyre ende af SONY-segmentet.
Vi har længe haft lyst til at lære Gunni bedre at kende og
denne aften får vi chancen.

Gunni vil dels vise nogle af sine billeder og dels
demonstrere, hvorfor han mener, at SONY’s grej er vi andres
overlegent. Dette være sagt med et provokatorisk blink i øjet.
https://www.facebook.com/PhotoGrahn/?ref=py_c
Vært: Jes.
Lørdag 03/10 - 2016
Region Nord Foto Digital.
Upload start mandag d. 3/10-16
Sidste indlevering mandag d. 7/11-16
Onsdag 05/10 - 2016 Biled diskussion.
Tag nogle af dine portrætfoto med, så får vi en snak om hvad
der måske kunne være blevet bedre hvis og hvis og hvis.
Helst på papir og ikke mindre end A4.
Onsdag 12/10 - 2016 Planlægning af forårsmøderne i NEGATIV .
Planlægningsmødet er for alle medlemmer, her finder vi ud
af hvad det enkelte medlem gerne vil høre om, teknik,
billedkomposition, print eller måske besøg af en
billedkunstner der kan tilføre medlemmerne ny viden.
Vært: Bestyrelsen.
Onsdag 19/10 - 2016 Efterårsferie.
Onsdag 26/10 - 2016 Aldrig mere auto. (hvorfor).
Udtrykket er ikke opfundet af mig men af Michael Bang, han
bruger det i hvert fald på nogle af sine kurser. Vi skal
gennemgå de funktioner vore kamera har, når de ikke er på
automatik. Jeg regner med at få hjælp fra nogle af jer teknik
experter og vi skal selvfølgelig både se på Canon, Nikon,
Sony og hvad i ellers har.
Hvem vil være med til at skabe denne aften, så de
urutinerede kan lære hvad TV, VR, IS, PM, AF, FP, C3, AEB
osv. er på vore forskellige kameraer. Vi skal bruge en
repræsentant fra hvert produkt. Hvem melder sig?

Det vil være en god ide at medbringe dit/dine kamera denne
aften.
Oplæg bliver fremstillet i god tid.
Vært: Jesper.
Onsdag 26/10 - 2016 Region Nord Foto .
Bedømmelse af Papir 1 i Torstorp Fotoklub
Onsdag 02/11 - 2016 Dennis viser avanceret billedredigering.
Foredrag med fotograf og billedbehandler Dennis
Westerberg om billedbehandling.
Dennis har arbejdet med professionel fotografi og
billedbehandling indenfor reklame i en årrække.
Dennis er uddannet grafisk billedbehandler er derfor trænet i
bl.a. Photoshop. I forbindelse med mange af hans opgaver,
tager han fotografier ind i sit billedbehandlingsprogram og
tilføjer andre grafiske elementer, det såkaldte composite.
Denne aften vil han fortælle lidt om sit arbejde som fotograf
og billedbehandler, og via projektoren, gennemgå de
forskellige trin i behandlingen af et composite-billede.
Vært: Mads.
Onsdag 09/11 - 2016
Hvilke billeder/fotografer/kunstnere inspirerer dig?
I aften er billedeaften.
Jeg bruger selv meget tid på at finde ud af hvad det er jeg
kan lide i et fotografi og hvilken slags billeder jeg gerne vil
lave. I min søgen har jeg fundet frem til nogle
fotografer/kunstnere/billeder som gør mig lidt mere
opmærksom på hvad jeg kan lide. Det materiale vil jeg vise
frem her i aften og fortælle hvad det er der gør jeg synes de
vedrører mig.
Tag de billeder med som du synes har inspireret dig som
fotograf og, hvis du kan, fortæl hvad du kan lide ved dem.
Det gør ikke noget man ikke kan forklare hvorfor man kan
lide dem, så hjælper vi bare hinanden med at sætte ord på.

Jeg mener det kan hjælpe enhver fotograf i sin færd mod at
blive bedre, hvis man kan få sat ord på hvad man kan lide.
Så skrab de billeder sammen i kan finde på nettet eller i
blade, tag dem med på en usb-stick eller i papirform. Husk
lidt har også ret.
Vært: Mads.
Onsdag 16/11 - 2016
Vi får besøg fra Downstairs Fotografiske workshop.
Vi får besøg af Kim Sørensen fra Downstairs fotoklub, Kim er
uddannet skibskok i ØK (Det Østasiatiske Kompagni),
arbejder i dag med erhvervs løsninger inden for telefoni, men
fotografiet er selvlærer gennem 15-20år.
Kim kom først rigtigt i gang med fotografiet da han købte et
brugt DSLR af et tidligere medlem af Downstairs
Fotografiske workshop, her har han så været medlem i snart
12 år, heraf de 8 år i bestyrelsen.
Kim er portræt- og modelfotograf og det er sædvanligvis kun
småjob der udføres på TFP plan og helst opgaver hvor han
sætter sig selv i store udfordringer, han elsker at lege med
setup der stiller krav til lyset, den mulighed har man i
Downstairs men han arbejder også gerne on location hvis
vejret er til det.
Vært: Jes ogPeter Gj.
Onsdag 23/11 - 2016 Emnet er “forfald”.
Vi er jo vant til fototurer, og til at se billeder fra dem bagefter nu prøver vi noget nyt
Vi kigger vi på foto over emnet “forfald”.
Emnet kan frit fortolkes. Billederne må være lavet når som
helst men må ikke før have været fremvist i klub
sammenhæng.
Billeder må medbringes digitalt og på papir. Hvert medlem
må medbringe max to billeder.
i aften gennemgår vi billederne og ser frem til at se jeres
forhåbentligt vidt forskellige fortolkninger af emnet.

Vært: Bo.

Onsdag 30/11 - 2016 Motorsportefotografi.
Formel 1, det hurtige og vel ikke helt ufarlige motorløb er
også et sted hvor der skydes meget flotte billeder, i aften får
vi besøg af fotograf Jan Sommer, der nok har været til de
fleste F1 løb i 2016 her han har fotograferet til Ekstrabladet,
hvor han også har arbejdet som billedredaktør.
Vært: Peter Gj.
Onsdag 07/12 - 2016 Juleafslutning.
Traditionen tro holder vi juleafslutning i klubben. Denne gang
kaster bestyrelsen sig ud i et lille eksperiment med gløgg og
æbleskiver - muligvis en bunsenbrænder og pebernødder.
Du er velkommen til at medbringe din ægtefælle / kæreste helst enten eller og ikke begge ;-)
Til pakkelegen: 2 pakker af 25,- kr. pr. (ja, to!)
Bemærk at vi starter kl. 19:00
Husk at melde til på formand@fotoklubnegativ.dk senest
onsdag 30. november - af hensyn til forplejningen!
Vært: Bestyrelsen.
Mandag 12/12 - 2016 Region Nord Foto.
Bedømmelse af Digital i Fotokluben Kronborg kl.1930
Mandag 09/01 - 2017 Region Nord Foto.
Upload start af Papir 2
Sidste indlevering mandag d. 6/2-17

