Program for klubaftener m.m.

Årskonkurrencen 2016/17
Hermed en lille “husk nu” til alle medlemmer i “Negativ”. Vi er nu ca. halvvejs
i sæsonen 2016/17, så det er vel på tide at slå et slag for årets klubmesterskab. Der er stadig god tid til at tage eller færdiggøre netop det billede, der
gør dig til årets klubmester 2016/17. Med denne sæsons tema “Byens puls”,
er der så lagt op til at “Gå i byen” og se på, hvad der rør sig. Er det mennesker
på et travlt strøg, er det dem, der flokkes om en pølsevogn eller børnene der
leger på den lokale legeplads, eller har du fundet dit helt eget originale motiv?
Hvordan definerer du begrebet “byens puls”. Det er jo Ingen bestemt by – og
“puls”, ja det er dig, der definerer dette element i temaet. Se præmisserne for
deltagelse
Månedens foto
Fra 2. januar vil vi prøve noget nyt i forhold til, hvad vi har gjort tidligere. Vi
starter en konkurrence, som hedder “Månedens foto”, som det burde være
obligatorisk at deltage i. Vi skal alle uploade 1 eller 2 billeder hver måned til en
nærmere angivet adresse. Fra 1.februar stemmer alle medlemmer om placeringerne. Samtidig starter månedens foto for februar. Billederne må max være
6 uger gamle. Det hele foregår online og er rent digitalt. De uploadede billeder
tager vi så frem hver 3. måned og diskuterer på en klubaften.
Onsdag 04/01 - 2017
“Billedsnak”. Vi mødes som sædvanlig med lidt billeder til diskussion, enten
færdig redigerede eller bare til snak om beskæring og indhold. Husk venligst,
at det er bedst med papirprint ikke mindre end A4.

Onsdag 11/01 - 2017
Lag. Denne aften vil vi prøve at se hvad lag kan bruges til. Vi holder os til det
simple, så kan I selv fortsætte med det mere avancerede. Jeg kommer med et
billede og de billeder, der er brugt til at sætte sammen. Ideen er så at alle selv
prøver at lave den samme proces med de udleverede billeder. Medbring pc
med photoshop eller lignende. Hovedvægten bliver på hvordan lag virker, ikke
på hvordan programmerne virker.
Vært: Steen C.
Onsdag 18/01 - 2017
Thomas Lekfeldt. Vi får besøg af pressefotograf Thomas Lekfeldt, der er uddannet fotojournalist og har modtaget prisen for årets pressefoto 1 gang, fået
1. pris 4 gange. 2. pris 2 gange, Thomas har arbejdet i Jp/ Politikens Hus som
freelance og i det Berlingske Hus. Se hans – ikke helt dugfriske - hjemmeside
her
Vært: Peter
Onsdag 25/01 - 2017
Makroteknik m.m. Medbring jeres makrosetup, der vil være et antal genstande
som kan fotograferes på forskellige måder. Der vil være vejledning til forskellige måder at tage billeder. Vi snakker om almindelig makro op til 1:1. Vi vil
fokusere på at kunne tage hele setuppet med ud i naturen, så hellere simpelt
end kompliceret.
Vært: Steen C.
Onsdag 01/02 - 2017
The 5’th Golden Digital Salon 2016 Vi skal se de antagne billeder i de to
kategorier Monochrome og Colour. Salonen blev støttet af PSA, FIAP og SDF,
der var deltagere fra hele verden og der kom 1362 billeder i Monochrome og
1511 billeder i Colour, vi skal dog ikke se dem alle men det diasshow, alle
deltagerne har fået tilsendt.
Vært: peter
Lørdag 04/02 - 2017
Ekstraordinære generalforsamling i SDF Afholdes i Kantinen, Marselisborgcenteret, P P Ørumsgade 11, 8000 Århus C Der startes 1030 - 1230 med et
seminar med emnerne: Hvad vil vi med SDF Hvordan gør vi SDF vedkommende for medlemmerne. Hvordan kommer vi videre. 1230 - 1330 frokost –
tilmelding kommer senere 1330 - 1530 Generalforsamling (vedtægtsændringer, valg, evt. afvikling af SDF)

Onsdag 08/02 - 2017
Ordinær generalforsamling” Der skal behandles følgende punkter: 1. Valg af
dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab til
godkendelse 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, samt valg
af bestyrelsessuppleant 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, så de
kan udsendes, sammen med regnskabet.
Vært: Bestyrelsen.
Onsdag 15/02 - 2017
Hvem er Ansel Adams I den analoge verden er det nok et af de mest kendte
navne, kendt for sine meget flotte Sort/hvide foto fra blandt andet Yosemite
National Park i Californien, og sin definition af zonesystemet. Vi skal se en film
om ham og se billeder i medbragte bøger. Filmen er på engelsk, DVDen med
danske undertekster er desværre forsvundet.
Vært: Peter
Onsdag 22/02 - 2017
Den Nationale. Tiden nærmer sig til afviklingen af SDF konkurrencen “Den nationale”, vi bruger denne aften til at snakke om de overvejelser du har omkring
dine billeder, så tag billeder med enten som papir eller digitalt. Afleveringen til
“Den nationale” ligger som regel omkring den 1. maj.
Onsdag 01/03 - 2017
Jacob Surland. Vi skal møde Jacob Surland, som du formentlig kender fra
Facebookgruppen Roskilde i billeder, eller måske så du hans meget flotte udstilling i Farver Hammers Gård med natoptagelser. Jacob siger om sit foredrag.
Jeg vil fortælle om kreativ billedbehandling. For mig er det de digitale processer der følger bagefter jeg har skudt billedet der er de mest interessante. Det er
lidt utraditionelt at synes at det er mere spændende end at skyde billederne.
Det jeg arbejder med er stemning og med elementer fra det uvirkelige. Jeg
vil vise hvordan min arbejdsprocess er og hvordan man kan starte på kreativ
billedbehandling Det kan du se på hans hemmeside Det bliver en spændende
aften, du ikke må gå glip af.
Vært: Hans-Peter.

Torsdag 09/03 - 2017
Region Nord bedømmelse I Roskilde. Der er IKKE klubaften onsdag d. 8/3.
Men den. 9/3 kl. 19.30 afvikler Fotoklubben NEGATIV Roskilde, dommeraften
/ bedømmelse i Papir 2. på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes vej 14,
4000 Roskilde Dommer er fotograf og billedredaktør på Ekstra Bladet - Henning Hjort. Du kan se hans billeder her Mød op, selv om du ikke har indleveret,
du møder andre fra forskellige klubber og du kan risikere at blive inspireret.
Der kan købes kaffe, øl, vand og kage til arrangementet.
Vært: Bestyrelsen.
Onsdag 15/03 - 2017
AFLYST ikke møde i aften I dag er sidste frist for aflevering til en anderledes
klubkonkurrence Der kan afleveres indtil 4 digitale billeder pr. deltager. Der
er ingen opdeling i kategorier. Filformat jpg. Opløsning 1920 pixels på største
led Aflever på usb-stick ellers send dine filer til Jes på: jes.lyngsie@mail.dk
Bedømmelse 19/4 2017 – se denne!
Onsdag 22/03 - 2017
Fototur: Roskilde by night. Vi mødes på Stændertorvet ved springvandet klokken 19:30 og tager på fotovandring i byen. Det er mørkt, så vi kan få brug for
lysstærke objektiver og stativ. Jeg synes vi skal lade kreativiteten råde og få
fotograferet i så mange genrer som muligt.
Vært: Hans-Peter.
Onsdag 29/03 - 2017
1. omgang i Digital konkurrence. Denne aften skal vi se de billeder, medlemmerne har lagt på Klubbens digitale konkurrence og have afsløret, hvilke
billeder medlemmerne har stemt på.
Vært: Jesper.
Onsdag 05/04 - 2017
Aflevering til Årskonkurrencen 2016/17. I dag er sidste frist for aflevering til
klubmesterskabet 2016/17. Se hvordan du gør her . Kan nu kun sendes til
emj@webspeed.dk

Mandag 10/04 - 2017
Opsamling på Fototur . Forhåbentlig en interessant aften, hvor vi viser billeder
fra fototuren “Roskilde by night” for hinanden. Det er altid spændende at se,
hvad andre fotograferer, og måske bliver man inspireret af deres pletskud.
Vært: Hans-Peter.
Mandag 24/04 - 2017
Kåringen af årets klubmester.. Så kom dagen hvor vi skal høre dommerkommentarer og se hvem der blev årets klubmester. Det bliver en festlig aften med
masser af overraskelser.
Vært: Ebbe M.
Mandag 01/05 - 2017
Bedømmelse af den anderledes klubkonkurrence Så er tiden kommet, hvor vi
skal have bedømt de billeder, vi indleverede den 18. marts. Vi har jo alle oplevet, at dommere har et andet syn på vores gode billeder, end vi selv har. For
ligesom at få en demonstration af dommeres forskellighed har vi denne gang
bedt to dommere om, hver for sig at bedømme de indleverede billeder. Da
deres resultater må formodes at blive forskellige, vil der naturligvis være 2 sæt
præmier klar til vinderne. Dommerne skal hver for sig argumentere for deres
holdninger og synspunkter, så det bør blive alt andet end kedeligt. Dommerhvervet har vi lagt i hænderne på 2 meget kompetente klubformænd, nemlig
Ove Lyngsie fra KFAK og René Nørager fra Fotogruppen Momento, så der er
lagt op til en spændende aften. Aftenens program er en gentagelse af en succesfuld aften fra sæsonen 2011/2012 med de samme dommere som sidst.
Vært: Jes.
Mandag 08/05 - 2017
Makrofotoudflugt. Vi tager på fototur i marken. Vi skal prøve, om vi kan huske
at bruge noget af det, vi har hørt om tidligere på sæsonen. Hvor vi tager hen,
vides ikke lige nu.
Vært. Jesper

Mandag 15/05 - 2017
Thomas Pedersen, SDF vinder 2016. Thomas er en visuel kunstner som
fokuserer på fotografiet, fotomanipulation og installationer. Hans billeder
er primært dramatiske, filmiske og tidløse. De illustrerer ofte surrealistiske
begivenheder. Fotografierne er kunstfærdigt iscenesat, lyset er oftest det
naturlige lys, som bliver blandet med kunstlys fra flash og tungsten lamper.
Thomas har udstillet i adskillige lande, bl.a. i Tyskland, Grækenland, Østrig
og Danmark. Han har vundet flere internationale priser og hans billeder har
været publiceret i flere fotografiske bøger. Billedet “The Goalkeeper” var med
i Copenhagen Photo Festival 2015, og er en del af en nye serie “The Mystery
Man” som hænger i København på ‘’Photographers Lab Gallery’’ og i udenrigsministeriet
Vært: Jes / Peter.
Mandag 22/05 - 2017
Planlægning af møderne 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.
Mandag 29/05 - 2017
Trine Søndergaard gæster Fotoklubben Negativ for at tale om sine billeder,
arbejdsproces og vej igennem en fotografisk verden fra dokumentarfotografi til
kunstnes verden. Undervejs viser hun talrige eksempler på sit arbejde. TRINE
SØNDERGAARD (1972) Dansk billedkunstner og fotograf Trine Søndergaards
arbejde er præget af en præcision og sensibilitet, der eksisterer sideløbende
med en undersøgelse af fotografiet som medie og dets grænser. Internationalt
anderkendt for sin tyske men kraftfulde billedsprog og modtager af blandt andet den tyske Albert Renger-Patzsch Prize og Statens Kunstfonds 3 årigearbejdslegat. Trine Søndergaard har udstillet solo- og i gruppeudstillinger verden
rundt og er repræsenteret i en lang række offentlige museumssamlinger,
herunder Museum of Fine Arts Houston-USA, MUSAC-Spanien, Göteborg
Museum of Art-Sverige, Nasjonalmuseet-Norge, The Israel Museum-Israel,
Maison Européenne de la Photographie-Frankrig og AROSDanmark.Optaget
i Blå Bog og repræsenteret af Martin Asbæk Gallery, København og Bruce
Silverstein Gallery, NewYork. Aktuel med bogen A Room Inside og soloudstillingen VAKUUM på BRANDTS13 indtil maj 2017. www.trinesondergaard.com
Vært: Bestyrelsen.

Mandag 12/06 - 2017
2. omgang i Digital konkurrence. Endnu en gang skal vi se de billeder,
medlemmerne har uploadet til klubbens digitale årskonkurrence. Vi skal have
fundet ud af, hvilke billeder medlemmerne har stemt på, og fundet ud af hvem
der vandt årets digitale konkurrence.
Vært: Jesper.
Mandag 19/06 - 2017
Sommerafslutning. Hvordan vi holder den, finder vi ud af, når tiden nærmer
sig. . Men husk, at det er for alle medlemmer af NEGATIV, og at det er tilladt at
tage kone eller kæreste med, men kun en af dem.
Vært: Peter.

