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Velkommen
til forårssæsonen 2009!
Forårsprogramudvalget har virkelig været oppe på dupperne, og ønskerne og
forslagene har været mange. Her er så, hvad udvalget er kommet frem til.
Den pæne medlemstilgang, vi har haft, har været medvirkende årsag til, at Negativ Oplysnings Forbund må på banen med kursusaktiviteter på 3 ”skæve” onsdage. For
de, der vil have det hele med bliver der således ikke mange fri-onsdage i foråret, og hurra
for det.
Programmet spænder vidt: der er konkurrencer, teknikgennemgang, Photoshop
og selvfølgelig også aftener med billedmæssige emner.
God fornøjelse!
Jes Lyngsie

Onsdag den 4. marts

Programændring - Kom ud i verden med dine billeder
Billeder skal ikke blot ligge og fylde op i kommodeskuffen eller på computeren.
Billeder skal vises frem. Vi vil denne aften se på de mange muligheder, der er for at komme ud i verden med sine billeder. Det slet skjulte formål er selvfølgelig at få medlemmerne
til at komme ud af busken.
Vi begynder helt lokalt i klubben og går derefter videre med de muligheder, der
er regionalt i form af Region Nord og Mellem Sund & Bælt. Så ser vi, hvad der foregår på
landsplan i form af Den Nationale, og til sidst ser vi på, hvordan man kommer ud i den
rigtigt store verden.
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Hvordan finder man ud af, hvad der foregår hvor og hvornår? Hvad gør man rent
praktisk for at deltage? Hvad koster det? Hvad kan man vinde? Osv.
Vi skal også se nogle flotte udstillingskataloger og ikke mindst en masse billeder,
som har gjort det godt i international sammenhæng.
						

Onsdag den 18. marts

Programændring - Farvelære og Color Management
Vores egne Dorte Bundesen, der er udøvende billedkunstner og Peter Gjevert,
der professionelt arbejder med billedbehandling, giver os, hver fra deres indfaldsvinkel, en
indføring i dette for os fotografer så vigtigt emne.

Lørdag den 21. marts
Naturfotofestival

Foreningen NaturFotografer i Danmark inviterer til deres første naturfotofestival.
Der er fotoudstilling, hvor du er med til at finde de bedste billeder, foredrag og workshop
hvor fotograferne fortæller om deres arbejdsmetoder. Festivalen afholdes i Smørum fra kl.
10.00 til kl. 19.00 Du skal være tilmeldt inden 6.marts.
Se nærmere på www.nfd.dk om tilmelding og pris

Tirsdag den 24. marts

Region Nord – Bedømmelse af serier
For en gangs skyld skal vi ikke så langt. Bedømmelsen finder sted i Roskilde
med Negativ som arrangør. Da vores faste lokaler ikke kan rumme ret mange mennesker,
finder bedømmelsen sted på Rådhuset, Køgevej 80. Man benytter den indgang, der vender ud mod Køgevej.

Onsdag den 25. marts

Negativt Oplysnings Forbund - Passepartout
Den pæne medlemstilgang, vi har
haft, gør at passepartoutskæring fortsat
er et kursusønske. Formanden
hvæsser kniven og demonstrerer, hvordan
den bruges.

Lørdag 28 marts
Fernisage på ”Mellem Sund og Bælt” 14.00 til 17.00
Endnu en gang er der blevet afholdt ”Mellem Sund og Bælt ”, denne gang var det
Næstved fotoklub, der stod for bedømmelsen, der blev holdt i klubbens lokaler på Grønnegade Kaserne i Næstved. De antagne Sund og Bælt billeder vil sammen med et fint
udpluk at Næstved medlemmernes egne billeder blive udstillet i ridehuset på Grønnegade
Kaserne.
Juryen bestod af Tanja Poulsen og Ida Refsgaard fra Esbjerg og Søren Thorsen
fra Vojens, og de syntes så godt om nogle af Negativs billeder at de antog fløgende:
			
			
			
			
			
			
			

John Teglmand		
Peter Johansen		
Gunnar Pedersen		
Erik Jørgensen		
Erik Jørgensen		
Erik Jørgensen		
Else Vinæs		

AZ Vandfald #2
Tipulidae
Diplom
Gods 1,2,3
Trabi 01
Highland Mist 01 Diplom
Bryce Canyon 08
Integritet

Stort tillykke fra alle i Negativ
Onsdag den 1. april

Kamerateknik - Tag kameraet og tilbehøret med
Et udbredt ønske om at diskutere indstillinger og anvendelse af remedierne forsøger vi at efterkomme.
Denne aften lufter I jeres egen værktøjskasse. Vi diskuterer indstillinger, objektiver, dimser og dippedutter og afprøver nogle af værktøjerne, objektiver og flash m.m.. De
ting I synes er mest interessante eller spændende.

Onsdag den 15. april

SDF-aflevering samt ”Hvorfor valgte jeg dette motiv?”
Dette er aftenen, hvor årets ”eksamensopgaver” skal afleveres. Den Nationale er
SDF’s danmarks-mesterskaber, og der kan afleveres billeder i flere kategorier.
Reglerne er for omfattende til at gengive her, men på SDF’s hjemmeside under
”Den Nationale 2009” findes såvel regler som entry forms. Bemærk: der kan afleveres
såvel til konkurrencen som til Den Censurerede.
Den Nationale er endvidere den begivenhed, hvor man virkelig har chancen for
at få noget for sit kontingent, idet klubben med klædelig rundhåndethed betaler deltagergebyret.
Til gengæld herfor forudsættes, at de administrative rutiner gøres så enkle som
muligt for bestyrel-sen, så entryformen skal dels afleveres på papir og dels sendes til
formanden som vedhæftet fil. Vi afleverer klubvis og det er nemt at kopiere data fra den
enkeltes entryform over på klubfilen.
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De, der ikke har Excel, downloader en formular til udfyldning pr. håndkraft.
Bemærk også anvisningerne omkring udformningen af labels.
De enkelte autorer vil få mulighed for at forklare deres baggrunde for motivvalgene og den teknik, der førte frem til resultatet, det være sig under optagelsen eller i
efterbehandlingen.

Onsdag den 22. april

Negativt Oplysnings Forbund – Introduktion til Photoshop
Fotoklubben Negativ har i øjeblikket en stor tilgang af nye medlemmer. Det er
en herlig ting, som vi er meget glade for. Nogle af de senest tilkomne har efterspurgt en
indføring i ”fotosjoppens” for-underlige verden, og NOF er som altid på pletten.
Vi gennemgår denne aften de grundlæggende funktioner i Photoshop – de forskellige værktøjer, lagene osv. Med grundlæggende menes grundlæggende, og vi begynder mere eller min-dre med Adam og Eva. Det er rimeligt ligegyldigt, om man har den ene
eller den anden version af shoppen. De grundlæggende funktioner er stort set de samme
– sagt med det forbehold, at den negative forbundsoplyser (Erik) ikke kender ret meget til
Elements.

Lørdag den 25. april

”ISLANDIA”

Fernisering i Farver Hammers Gård, Ringstedgade 1

Erik Jørgensen og Else Vinæs viser i perioden 25. april til 7. maj udstillingen ”ISLANDIA” i Farver Hammers Gård. Billederne er blevet til under fem ugers ophold i Island
i sommeren 2008 og forsø-ger at vise den islandske natur i al sin skønhed – finanskrise
eller ej.
Der er fernisering fra kl. 10.30 til 14.30 og alle er selvsagt velkomne. Der vil
– som altid – blive serveret et godt glas øl eller to og ikke mindst de traditionelle génsplejsede Bugles.

Onsdag den 29. april

Sort/hvid digital legestue samt aflevering af billeder til klubkonkurrence
Det med legestuen er helt alvorligt ment. Det er nemlig ikke altid let på forhånd
at vide, om et digi-talt farvebillede egner sig til at blive slået over i sort/hvid. Man må prøve
sig frem og lege lidt med mulighederne, så det gør vi med Erik som aftenens legeonkel.
Vi prøver de forskellige muligheder, der er for at lave sort/hvide – eller rettere mo-nochrome – billeder i Photoshop. Noget vil givetvis lykkes, og andet vil bestemt ikke. Vi kan
også prøve duotoninger og andet sjovt.
Vi skal også snakke om udprintning af sort/hvide billeder, og for denne ene enkelte gangs skyld må det nok erkendes, at det er grejet – printeren – det kommer an på
og ikke fotografens evner. Her kan toninger ofte hjælpe på et blakket resultat.
Endelig skal vi denne aften aflevere billeder til forårets klubkonkurrence. Reglerne er de sædvanlige, nemlig højst fire billeder i højst 30x40 cm. Farve og monochrome
i én og samme bunke. Billederne bedømmes den 27. maj, og dommeren er hentet uden
for vores egen kreds – ingen vanedannelse her!

Onsdag den 6. maj

Negativt Oplysnings Forbund – Billeder med muligheder, men hvilke?
Når man sidder med en stribe blandede billeder på sin skærm, kan det være
svært at overskue de muligheder, der er – eller måske ikke er – i det enkelte billede. Er
der noget at arbejde med, eller kan man lige så godt med det samme aflive billedet med
et hurtigt tryk på ”Delete”?
Man kan også være gået i stå med et billede. Man kan have en idé, som man blot
ikke kan få ført ud i livet, eller man kan af en eller anden grund bare ikke komme i gang.
Vi vil denne aften se på nogle billeder, hvor autor har brug for lidt broderlig hjælp
til at komme videre. Og denne hjælp vil vi forsøge at give.
Af planlægningsmæssige årsager vil den negative forbundsoplyser (Erik) gerne
på forhånd have et praj om, nogenlunde hvor mange der kommer. Hvis man gerne vil
være med, bedes man derfor nogle dage i forvejen ringe til Erik på 46 37 32 15 eller sende
en mail til ej@skm.dk . Og man er selvfølgelig velkommen alligevel, selv om man skulle
glemme det.
Dette er baseret på ”klasseundervisning”. Hvis der er stemning for det, og vi kan
skrabe et tilstrækkeligt antal Pc’er sammen, kan vi i efteråret lave det samme på mere
individuel basis.

			

				

Onsdag den 13. maj

Besøg af Mona Grundsøe fra Næstved Fotoklub

Denne aften får vi besøg af en meget spændende og alsidig fotograf, der har
gjort sig positivt bemærket de seneste år.
I kan få en forsmag på bredden i hendes kunnen på Monas hjemmeside: http://
www.mgfoto.dk.
I det omfang tiden tillader det, vil Mona desuden demonstrere sin kunnen i, hvordan man kan laver et diasshow i ProShowGold.

Onsdag den 27. maj

Bedømmelse af klubkonkurrencen
Så er aftenen oprundet, hvor vinderne af klubkonkurrencen skal kåres.
Ole Sønderby har lovet at skaffe en spændende dommer.

Onsdag den 10. juni

Sæsonafslutning – Grillaften – BEMÆRK vi begynder kl. 19:00!!
For at kunne lukke sæsonen på behørig vis har Hanne og John Kvint endnu en
gang gæstfrit tilbudt af stille have og hus til rådighed for vores traditionelle grillaften.
Bortset fra, at grillen vil være tændt og borde og stole stillet frem, er aftenen
baseret på selvhus-holdning, d.v.s. at hver enkelt selv medbringer bestik, tallerkener og
glas og kopper samt såvel fast som flydende føde. Kartoffelsalat og salat må gerne være
i en tilpas mængde til, at sidemændene også kan smage.
Derudover er du velkommen til at medbringe ægtefælle eller elsker/-inde, der
skal være personifice-ret i den samme person.
Tilmelding skal ske til bestyrelsen senest en uge før.
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