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Kære alle
Velkommen til efterårsprogrammet for sæsonen 2007-2008, som
ikke alene er Fotoklubben Negativs 30 års jubilæumssæson, men som i
billedmæssig forstand også på andre områder bliver en travl tid.
Jeps venner. Fotoklubben Negativ har nu nået den alder, hvor man
får peberbøsser og må påhøre spydigheder, hvis man stadig hævder sin
ret til en smule personlig frihed. Det lader den sig forhå-bentlig ikke slå
ud af. Der er jo som bekendt stadig kun én ting, der er værre end at blive
gammel. Det er ikke at blive det.
Vi fejrer fødselsdagen med en censureret udstilling, som vi holder
i Farver Hammers Gård. Alle klubbens medlemmer vil kunne indlevere
billeder til bedømmelse, men udstillingen bliver som sagt censureret, så
der er ikke nogen garanti for, at man får billeder med. Se nærmere under
programmet for den 26. september.
Efteråret 2007 bliver i det hele taget en travl tid for billed-magere.
Der afvikles således to internationale saloner sådan nærmest lige rundt
om hjørnet. Den første er 7th Malmö International Exhibi-tion of Photographic Art, som er en rent digital salon, og den anden er den særdeles
velkendte The Golden.
Der udsendes deltagerformularer (på nysprog entry-forms) til begge udstillinger sammen med dette program, og kassereren har ved-taget,
at klubben betaler deltagergebyret for medlemmerne. Så her er chancen
for at få noget for kontingentet!
Derudover vil der være arrangementer i Region Nord regi – herunder som noget nyt et digitalt fotorally – og Frederikssund Foto-klub byder
vanen tro også op til rally.
Og sidst, men absolut ikke mindst, kan Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) i år fejre sit 50-årsjubilæum, og det vil utvivlsomt blive gjort
på behørig vis på landsmødet den 5.-7. oktober.

Program for efterårssæsonen 2007
Onsdag den 29. august
Vi begynder sæsonen i det lidt småfilosofiske hjørne og med et lidt retorisk spørgsmål, for ja, selvfølgelig har du en holdning til billeder. Det har alle,
men er du bevidst om den? Hvorfor er et billede godt eller skidt eller ligegyldigt
eller ækelt for dig, mens naboen måske synes det modsatte?
Vores medlem Else Vinæs, som i det daglige er specialist i undervisning
af vanskelige elever – så er I advaret – vil med al sin pæ-dagogiske formåen
forsøge at guide os gennem det udefinerbare mine-felt, det hedder holdninger og
disses tilblivelse og bearbejdelse.
Til dette brug skal du medbringe mindst fire billeder, som ikke behøver
at være egentlige konkurrencebilleder, og som godt kan være hentet fra fotobøger eller kataloger. Bare du selv kan lide dem.
Og bare rolig. Meningen er ikke, at vi skal have vores billed-syn harmoniseret. Meningen er, at vi skal have det udviklet.

Søndag den 2. september
Så er det igen blevet første søndag i september, og Frederikssund Fotoklub byder atter engang op til det traditionsrige Fotorally. Denne gang er det
det 42. rally i rækken, og vi opfordrer selvsagt alle til at deltage.
Se mere om rallyet på Frederikssund Fotoklubs hjemmeside på adressen www.frederikssundfotoklub.dk.
Mødetid og sted er kl. 9.00 på Elværket, som ligger lige ved Frederikssund kirke med deraf følgende mulighed for hjælp fra oven. Bedømmelsen af
rallyet finder sted på Elværket den 18. oktober.
Et fotorally består af løsningen af to bundne opgaver inden for et bestemt tidsrum.

Onsdag den 12. september
Vi har fået nye naboer, nemlig Lejre Fotoklub. Dem vil vi gerne
hilse pænt på, og de på os, og det gør vi ved at vise vores by frem medbringende kameraer, stativer og passende lyskilder. Der er ganske mange
spændende kringelkroge, som dem fra Lejre nok aldrig har opdaget – og
dem fra Roskilde næppe heller. Lamper/lygter til male-med-lys vil være
oplagt at medbringe.
Efter aftenfotograferingen er der almindelig råhygge med Lejrefolkene i klublokalet.
Denne aften afleverer vi også en skrækkelig masse billeder. For
det første afleverer vi billeder til 7th Malmö International Exhibition of
Photographic Art, som er en rent digital salon. Se nærmere om de tekniske detaljer på den deltagerformular, der udsendes sammen med dette
program. Billederne afleveres i klubben på en CD, og så sørger vi for at
få dem videresendt samlet. Man er selv ansvarlig for, at de mangfoldige
tekniske forskrifter er overholdt til punkt & prikke. Husk at klubben betaler deltagergebyret, så du har alt at vinde og kun en CD til at par kroner
at tabe.
Dernæst afleverer vi billeder til Region Nords første papirbilledkonkurrence. Der kan afleveres to billeder – monochrome og farve er i
én kategori. Gebyr 15 kr. pr. stk. De indleverede billeder må ikke tidligere have deltaget i en Region Nord-konkurrence.
Bedømmelsen arrangeres af Torstorp Fotoklub og finder sted den
28. november på Torstorp skole

Onsdag den 26. september
I dag er det klubbens fødselsdag – hurra, hurra, hurraaaaaaaaa
– den sikkert sig en gave får – som den har ønsket sig i år – med dajli’
choko-la-a-de og kaaaaaage til!
Nej, det er nu ikke helt rigtigt. Klubbens officielle fødselsdag er
den 1. september, men det passede ikke rigtigt ind i programlægningen,
så vi udskyder fejringen til den 26. september. (Spøg til side. Den egentlige årsag er, at vi i Fotoklubben Negativ er nogle uforbederlige royalister. Den 26. september var HM kong Chr. X’s fødselsdag!)
Vi fejrer begivenhederne med lidt pølsebord og et par flasker
fødselsdagsvin m.v. og almindelig fødselsdagshygge.
Som en del af fødselsdagshyggen afleverer vi billeder til Fotoklubben Negativs censurerede jubilæumsudstilling, som vil blive vist i
Farver Hammers gård i perioden 19. oktober til 1. november. Der kan
afleveres op til fire billeder i valgfri størrelse. De indleverede billeder vil
blive bedømt af en kvalificeret jury, som hentes uden for klubbens egne
rækker. Der er således ikke nogen garanti for, at man får sine billeder
med på udstillingen. Deltagerformular vedlægges dette program.
Billeder kan indleveres uden ramme, men de antagne billeder
skal vises indrammet på udstillingen (ikke nødvendigvis med glas). Antagne billeder kan prissættes med henblik på evt. salg. Derudover er der
hverken præmier eller medaljer – kun æren.

For at vi på forhånd kan vide,
hvor mange lagkager Ulla skal bage,
bedes man senest en uge i forvejen
tilmelde sig til Erik (46 37 32 15)
eller Frank (46 37 15 53).

Lørdag den 30. september
Region Nord vil som noget nyt prøve et rent digitalt fotorally.
Desvær-re foreligger de nærmere detaljer i skrivende sommerferiestund
endnu ikke, men ideen er, at man ikke får mulighed for at gå hjem og
redigere sine billeder selv. Billederne skal optages i JPG, og de skal afleveres ved rallyets afslutning.
Tid og sted er i skrivende stund ikke oplyst, men rallyet skal arrangeres af Rebæk Søpark Fotoklub, så det bliver nok et sted på Rød- eller Hvidovre-egnen. Rallyet vil blive bedømt mandag den 12. november.
I får nærmere oplysninger, når de engang foreligger.

Weekend’en den 5.-7. oktober
Så er en af årets fotografiske højtider oprundet, nemlig afholdelsen af Selskabet for Dansk Fotografi’s landsmøde, som denne gang
arrangeres af fotoklubben Downstairs i København. Hvis det var muligt
for besty-relsen at diktere mødepligt for medlemmerne til et arrangement
i løbet af et år, ville det uden diskussion blive dette.
Landsmødet i år er samtidig markeringen af SDF’s 50-årsjubilæum, og Downstairs fyrer et program af, som ikke alene er om-fattende,
men som også ser endog særdeles lovende ud. Se nærmere i Dansk Fotografi nr. 4, juli 2007, og/eller på www.sdf-landsmoede.dk.
Tilmeldingsfristen er den 30. august 2007, og vi opfordrer selvsagt alle – og hermed menes ALLE – til at deltage i aktiviteterne.

Onsdag den 10. oktober
Det er i visse kredse tilsyneladende blevet stærkt upopulært at
være kreativ, i hvert fald hvis man skal tro en række af de debatindlæg,
der i foråret er blevet bragt i Dansk Fotografi. Men sådan er det heldigvis
ikke hos os. Vi er aldeles ligeglade med, hvordan et billede er blevet til.
Det er resultatet, der tæller. Det er ikke den tekniske proces, der ligger
bag.

Fotoklubben Negativ bidrager glad og gerne til tidens moral-ske
fordærv, hvor digitale kreativister producerer resultater, som det med den
gamle mørkekammerteknik ville være nærmest umuligt at opnå. Hesten
forsvandt også ud af landbruget, da traktoren blev opfundet, og sådan
bevæger verden sig stadig.
Vi vil denne aften forsøge at lege med nogle af de mere kreative
muligheder i Photoshop. Dem er der mange af, og der gælder kun én
regel: Brug dem med fornuft!
Alle er naturligvis velkomne, men en passende grad af for-trolighed med Photoshop-programmets grundlæggende funktioner vil være
nødvendig. Der vil ikke være tid til at gennemgå disse.
Vi skal også denne aften aflevere billeder til efterårssæsonens
klubkonkurrence. Reglerne er de sædvanlige: Der kan afleveres op til fire
billeder (monochrome og/eller farve) i det traditionelle for-mat 30x40
cm.

Torsdag den 18. oktober
Det er blevet dommedag for Frederikssund Fotorally. Bedømmelsen finder sted på Elværket i Frederikssund, og det foregår på det traditio-nelle tidspunkt kl. 19.30.

Fredag den 19. oktober
Klubbens udstillingsudvalg vil med vanlig fast hånd indforskrive
de medlemmer, der har fået billeder antaget på jubilæumsudstillingen, til
at komme og hænge dem op.
Tidspunktet meddeles senere. Udstillingsudvalget vil i forvejen
have udarbejdet en ophængningsplan, og den vil blive fulgt.

Lørdag den 20. oktober
Så er vi nået til ferniseringen på en forhåbentlig flot og spændende 30 års jubilæumsudstilling. Udstillingen er åben fra kl. 10.30 til
kl. 14.
Klubben vil, som det hører sig til, byde på et glas godt øl og en
håndfuld peanuts og/eller bugles, og gæsterne vil også vanen tro kunne
få overstået dele af deres julegaveindkøb.

Lørdag den 20. og søndag den 21. oktober
Ved et stærkt uheldig sammentræf har vore venner i Malmø valgt
at åbne deres 7th Malmö International Exhibition of Photographic Art
samme dag, som vi åbner vores jubilæumsudstilling. Æv bæv, men sådan er det nu engang.
Det er dog ikke værre, end at 7. Malmø også vises om søn-dagen,
så der vil være god mulighed for at nå begge dele.
Tidspunkt og adresse for forevisningerne kendes i skrivende
stund ikke, men det skal I nok blive erkyndiget om senere.

Onsdag den 24. oktober
Hvor galt kan det gå, når man melder sig ud af Fotoklubben Negativ ? Ja det kan gå aldeles rivende galt! Se bare på vores beklageligvis
tidligere medlem Mette Hjorth Michelsen. Ikke nok med, at hun skiftede
fotografiet ud med maleri og andre former for ufotografisk billedmageri. Det endte faktisk med, at hele lageret af fotografi gik tabt under en
flytning. (Heraf kan man lære, at man bør indskrænke sit flytteri til det
hensigtsmæssige. Måske stavnsbåndet burde genindføres.)
Mette tog i sin tid alle både i og uden for klubben med storm med
sine meget usædvanlige og meget kropslige billeder. Bl.a. scorede hun
en guldmedalje på The Golden første gang, hun sendte billeder til noget
som helst.

Siden har hun desværre fået andre ideer. Senest har vi set hende i
forbindelse med projektet ”Maskinkraft – kunst og historie i dialog”, der
bl.a. afvikles på Museet for Samtidskunst.
Se mere om Mette og hendes arbejde på www.art-focus.dk.
Denne aften afleverer vi også billeder til sæsonens anden næsten
lokale internationale fotobegivenhed, nemlig The Golden. The Golden
er stadig en papirbilledudstilling, og man kan denne gang vinde intet
mindre end en Canon 400D.
Der kan deltages i en gruelig masse kategorier, og det kan man
læse nærmere om i den deltagerformular, der udsendes sammen med
dette program.
Igen har kassereren vist sig fra sin medgørlige side og ganske
uden protest vedtaget, at klubben betaler deltagergebyret for medlemmerne. Så her er atter en enestående chance for at få valuta for kontingentkronerne.

The Golden åbner den 5. januar 2008 i Næstved.

Onsdag den 7. november
Så er det atter blevet tid til bedømmelse af klubkonkurrence, og
vi skal høre, hvad den kyndige dommer har fået ud af vores frembringelser.
Denne aften afleverer vi også billeder til Region Nords digi-talkonkurrence. Der kan afleveres to billeder i JPG og med pixeldimen-sioner max. 1024 på den lange led og 768 på den korte. Billederne af-leveres på en CD. Gebyr 15 kr. pr. stk.
Bedømmelsen arrangeres af Glostrup Fotoklub og foregår den
24. januar 2008.

Mandag den 12. november
Det er blevet tid for bedømmelsen af Region Nords digitale fotorally. Vi er i skrivende stund uden oplysninger om tid og sted, men kl.
19.30 et sted på Hvidovre-egnen er næppe noget dårligt gæt.
-0-0-0-0-0-

Resultatet af Den Censurerede 2007

To af klubbens medlemmer fik billeder antaget på dette års udgave af
Den Censurerede. Det drejer sig om følgende:
Henrik Wissing:
Gunnar Pedersen:

Sommerfugl
Svenske Huse

Resultatet af Den Nationale 2007

På Den Nationale fik følgende medlemmer antaget billeder:
Farvepapir:
Henrik Wissing:
A Foggy Day
Henrik Wissing:
Ventetid
Jes Lyngsie: 		
Oma
Peter Gjevert Petersen: Savværk A
Peter Gjevert Petersen: Skagen 1
Monochrome:
Bjarne Juhl Hansen: Fun at Festival
Bjarne Juhl Hansen: Three Sleeping Men
Bjarne Juhl Hansen: Par i hængekøjer
Peter Gjevert Petersen: Gl. Carlsberg 1
Peter Gjevert Petersen: Bilejer
Vi siger til lykke til alle, der har fået billeder antaget på de to
udstillin-ger. Udstillingerne vises i forbindelse med SDF’s landsmøde i
week-enden 5.-7. oktober i København.

Programmet, dets udseende og dets lægning
Som I forhåbentlig har bemærket, er vi gået fra fotokopimaskinens tidsalder over til noget, der tager sig lidt pænere ud.
Vi har fået farve-billeder på for- og bagside, og i det hele taget
skulle vores lille sag gerne have fået et løft.
Det vigtigste er dog stadig ikke, hvad der er uden på programmet, men hvad der er inden i det, og det er der kun ca. 50,
der kan bestemme, nemlig klubbens medlemmer.
Den gamle programredaktør skal ikke lægge skjul på, at
planlægningen af efterårsprogrammet ikke var nogen entydigt
munter affære. Fremmødet på planlægningsaftenen og dermed
opbakningen fra medlemmernes side var nærmest ikke eksisterende, og kun ankomsten af et par (lovligt) forsinkede medlemmer afholdt den gamle programre-daktør fra at dreje om på
hælen og gå hjem.
Sådan plejer det ikke at være, og det er forhåbentlig ikke
en tendens, der vil brede sig.
Den gamle programredaktør havde engang en diskussion
med et medlem, der nu har forladt os. Den pågældende lod ganske util-sløret forstå, at han kom for at blive underholdt, og ikke
for at bidrage med noget. Underholdningen viste sig så desværre
ikke at leve op til forventningerne, og den pågældende valgte at
melde sig ud.
Det er naturligvis fair nok at forlade butikken, hvis ens
for-ventninger ikke er blevet indfriet, men man kunne jo også
vælge den modsatte tilgangsvinkel, nemlig at sætte sit eget præg
på klubben.
Negativs måde at lægge programmer på – ved at lægge
det i hænderne på medlemmerne – er temmelig usædvanlig.
Systemet har kørt siden vistnok 1990, men en helt nødvendig
forudsætning er, at medlemmerne også bakker det op.
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