august
september
oktober
november

2008

Foto: Ebbe Eriksen

http://home2.inet.tele.dk/peterpe/

Kære alle!
Velkommen til efterårssæsonen 2008. I finder forhåbentlig programmet tilfredsstillende.
Hvis ikke, må kritikken først og fremmest rettes til det ansvarlige programudvalg.
De, der mødte frem til programudvalgsmødet, bidrog konstruktivt til programmet,
men mødeprocenten var bestemt ikke noget at råbe hurra for.
Efteråret byder på 5 muligheder for at afprøve konkurrencegenet: På det internationale plan står Fotografiska Föreningen i Malmø for the 8th Malmö International Exhibition of Photographic Art, hvortil der kan indsendes indtil 4 billeder (digitale) i henholdsvis
monochrome og farve. Med en antagelse følger international hæder i form af FIAP-points
og eventuelle medaljer.
Region Nord afvikler konkurrencer i såvel papir som digital, og vi har selv en
klubkonkurrence i digital. Hertil kommer Frederikssund Fotoklubs traditionsrige fotorally,
så kom bare i gang!
Landsmødet i Odense er der indkaldt til i ”Dansk Fotografi” nr. 4, og har man ikke
prøvet det før og fået bacillen i blodet, kan mødet med ligesindede ikke anbefales nok.
Foruden landsmødet er der også mulighed for at møde andre fotointeresserede
ved 2 fællesmøder med henholdsvis Lejre Fotoklub og Nokias Fotoklub.
At være formand for Negativ indebærer ikke, at man har indsigt i alle klubbens
aktiviteter. Udstillingsudvalget, der tæller bestyrelsen eksklusive formanden, har i hvert
fald ikke villet fortælle, hvad der bydes på i efterårets udstilling i Farver Hammer.
På ”Den Nationale” har klubben klaret sig pænt og ligger (uden hensyntagen
til klubstørrelse) i den bedste tredjedel. 8 medlemmer har fået billeder antaget. Det bør
nævnes, at det ikke kun er ”den gamle garde”, der har fået antagelser. Der er også et af
vore nye medlemmer blandt de antagne.
Vi skal også på museum – godt nok ikke til opbevaring. Arken byder på ”Nordiske Stemninger” med kendte nordiske fotografer.
En tur til Diamanten for at se Sally Mann’s billeder har været overvejet, men
derinde er man så fine på den, at man ikke gider holde aftenåbent. Udstillingen er sandsynligvis glimrende, men tag selv derind på egen hånd.
Jes Lyngsie

Forside foto:
		
		

Ebbe Eriksen fik antaget billedet Dæk til
Selskabet for Dansk Fotofgrafis udstilling
i Odense ”Den nationale 2008”.

Program for
efterårssæsonen 2008
Onsdag den 20. august – Blød opstart
Vi begynder sæsonen lidt ustruktureret. Sommerferien er for mange den periode, hvor
”skuddene kommer i kassen”, men optagelserne endnu ikke er bearbejdede.
Hvad har vi optaget, der kan bære?
Tag USB-sticket eller en cd med, og vi lader projektoren køre, medens vi diskuterer mulighederne eller bæredygtigheden i hverandres billeder.
Ingen behøver at gemme sig og man risikerer kun at gå hjem med en god idé til at gøre et
halvtamt billede til noget helgodt.
Ellers kan aftenen køre på en god hygge-fotosnak, og så må vi se, om ikke der
skulle være lidt godt hjemmebag til kaffen.
Aftale om evt. fællestransport til Ejby Havn på tirsdag og til Arken næste onsdag.
Tirsdag den 26. august – Ejby Havn sammen med Lejre Fotoklub
Lejre Fotoklub har inviteret os en tur på Ejby Havn. Vi mødes på havnen kl. 19,30.
Det er tanken at vi i aftenmodlyset skulle eksperimentere lidt med flash til at oplyse skygger. Mon ikke der også skulle være mulighed for at fotografere lidt solnedgang?
Medbring kamera, evt. løs flash samt stativ og fjernudløser.
Lejreklubben har adgang til et lokale, hvor vi drikker aftenkaffen. Den sørger værter-ne
for.
Lejre Fotoklub har meldt sig ind i Region Nord og får på et tidspunkt i efteråret
besøg af Per Valentin, så mon ikke vi også taler om en ny medlemsklub i SDF?
Onsdag den 27. august – ”Skæv onsdag” – tur til Arken
I et forsøg på at bibringe os alle lidt inspiration foretager vi en fælles udflugt til Arken, hvor
vi ser udstillingen ”Nordiske Stemninger”. Vi citerer fra hjemmesiden:
”Fra fortryllende billeder af midnatssolens lys over triste skrotbunker på Sydfyn til
iscenesatte fortællinger om mennesket og landskabet. NORDISKE STEMNINGER viser,
hvordan nordiske kunstnere fotograferer landskabet i dag. De 75 værker af 24 nordiske
kunstnere handler om os selv, vores forhold til naturen og til dens modsætning – kulturen.”
http://www.arken.dk/content/dk/udstillinger/nordiske_stemninger
For god ordens skyld: Entréen er for egen regning!

Onsdag den 3. september – En billedaften af de store - samt 2 afleveringer.
Den 30. april var vi nogle få stykker fra klubben, der deltog i KFAK’s og Region Nords billedaften, hvor Hans Kruse viste sine fantastiske billeder på stor skærm i Lyrskovgade.
Selv om vores forhold er mere ydmyge, er der virkelig noget at glæde sig til.
Hans rejser utrolig meget, og der er flotte og spændende billeder fra det meste af verden,
men også det hjemlige og nære har hans interesse.
Da vi er ”ude af huset” på den næste klubaften, afleverer vi også samme aften en skrækkelig masse billeder:
For det første afleverer vi billeder til 8th Malmö International Exhibition of Photographic
Art 2008, som er en rent digital salon. Se nærmere om de tekniske detaljer på den indbydelse, 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. Forskrifterne fremgår
kun delvis af indbydelsen, men når entryformen kan downloades fra den 1. august, kan
det sikkert læses der.
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 og samme kategori. Gebyr plejer at
være 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 26. november
på Torstorp skole. Det er desværre en af vores klubaftener, men det ændrer jo ikke ved
præmiechancerne! Der er kontante præmier til de bedst placerede.
Se i øvrigt Region Nord’s hjemmeside: http://www.regionnordfoto.dk/
Eventuel samkørsel til Nokia den 17. september aftales denne aften.
Søndag den 7. september – Frederikssund Fotorally.
Så er det igen blevet første søndag i september, og Frederikssund Fotoklub byder at-ter
engang op til det traditionsrige Fotorally. Denne gang er det det 43. rally i rækken.
Mødested er klubbens lokaler på Foreningscentret Pedersholm, Roskildevej
163, Frederikssund. Der er morgenmad fra kl. 09.00. Kl. 10.00 offentliggøres dagens 2
emner for fotorally’et.
Mød talstærkt op til dette arrangement. Alle kan deltage – også dine venner og
bekendte – så tag dem med!
Det koster kr. 25,- pr. sæt at deltage, og man kan deltage med lige så mange
sæt, som man synes, man forventer at få billeder til.
Et fotorally består af løsningen af to bundne opgaver inden for et bestemt tidsrum.
Billederne skal være Frederikssund Fotoklub i hænde senest torsdag den 25.
septem-ber.
Se evt. mere om rallyet på Frederikssund Fotoklubs hjemmeside på adressen
www.frederikssundfotoklub.dk.

Onsdag den 17. september – En aften ude af huset
En fotoklub i Nokia-regi, har I hørt om den tidligere?
Til gensidig inspiration drager vi denne onsdag til staden med vores værker under armen. Vi skal besøge Nokia’s fotoklub, hvor medlemmerne sidder parat med deres
billeder.
Der er lagt op til en billedsnak, når vi studerer bunken af fotos fra begge
klubber. En kommentator fra en anden klub vil deltage i vurderingen.
Vi skal mødes ved Nokia’s indgang kl. 19.30. Adressen er Frederiks Kaj, 1790
Kbh. V. Nærmere direktiver vil fremkomme, når aftenen nærmer sig.
Onsdag den 1. oktober – Billedinspiration
Denne aften skal vi ikke bare se på hinandens billeder, vi skal tale om dem, studere dem
grundigt, blive imponerede, forfærdes, få feed-back, besvare spørgsmål, lære noget nyt.
Medbring mange af jeres billeder – gerne digitale. Ingen skal holde sig tilbage.
Else Vinæs vil stå for den ”pædagogiske” tilrettelæggelse.
Weekenden den 3.-5. oktober – SDF’s landsmøde i Odense.
Så er en af årets fotografiske højtider oprundet, nemlig afholdelsen af Selskabet for Dansk
Fotografi’s landsmøde, som denne gang arrangeres af Odense Fotografiske Amatørklub
(OFA).
Se nærmere i (Dansk Fotografi nr. 4, juli 2008, side 20 og 21), og/eller på www.
sdf.dk., hvor tilmeldingen foretages.
Tilmeldingsfristen er den 15. august 2008, og vi opfordrer selvsagt alle – og hermed menes ALLE – til at deltage i aktiviteterne, enten til hele landsmødet eller blot en af
dagene.
NB!! Registreringsnummeret i kontonummeret i bladet er forkert. Det rigtige
registreringsnummer er 1551. De efterfølgende 10 cifre er rigtige nok.
Onsdag den 15. oktober – Besøg af Jørgen Bresson
Ikke alle klubbens medlemmer møder lige flittigt op, når Region Nord afholder sine arrangementer og konkurrencer, men denne aften bliver der lejlighed til hos os at hilse på
RN’s formand, Jørgen Bresson.
Jørgen vil komme og demonstrere HDR-teknikken. For de mindre indviede kan
HDR-teknikken beskrives som en metode, der muliggør at lave billeder med en større
spændvidde end de 8-9 blænder, et godt digitalkamera kan klare.
Jørgen var manden, der for nogle år siden kørte en række undervisningsaftener
i Photoshop og gjorde det på en meget levende facon.
Programmet, Jørgen vil demonstrere, er Photomatix. Dette program kan bedre
end Photoshop flette forskelligt belyste billeder sammen til et billede.
Hvis tiden tillader det, har vi endvidere opfordret Jørgen til at vise nogle af sine
kinabilleder.

Lørdag den 18. oktober – Fernisering i Farver Hammers Gård
Udstillingsudvalget holder denne gang kortene tæt ind til kroppen og vil ikke i skrivende
stund fortælle, hvem det har inviteret til at udstille, men reserver alligevel dagen – om ikke
andet så til et glas og nogle bugles. Udstillingen vises til og med 30. oktober.

Torsdag den 23. oktober – Bedømmelse af Frederikssund Fotorally.
Det er blevet dommedag for Frederikssund Fotorally. Bedømmelsen finder sted på Foreningscentret Pedersholm, Roskildevej 163, Frederikssund, kl. 19.30.
Onsdag den 29. oktober – Hvad fotogrossisten kan levere? – samt 2 afleveringer.
René Nørager fra Hother kommer og viser en god del af de interessante fotovarer, som vi
sjældent ser i fotoforretningerne.
Han medbringer formentlig bl.a. noget spændende printerpapir, farvekalibreringsværktøj, renseværktøj til chippen i spejlrefleksen m.m..
Der vil blive mulighed for at handle, så husk Dankortet – René er opkoblet til
banken.
René er ikke en hr.-hvem-som-helst, idet han foruden sit arbejde hos Hother er
bestyrelsesmedlem i SDF samt formand for Dansk Nikon Klub.
Hothers hjemmeside: www.hother.dk
Denne aften afleverer vi billeder til klubkonkurrencen, hvor det i denne runde handler om
digitale billeder. For nemheds skyld følger vi formatkravene fra Region Nord, d.v.s. max.
1024 pixel i bredden og 768 pixel i højden og i 300 dpi., max. filstørrelse 1 MB. Vi medgiver
at disse regler diskriminerer højkantbilleder, men sådan er reglerne (eller skærmformatet).
Hver deltager kan aflevere max. 5 billeder, farve og/eller monochrome. Eventuelle serier tæller som ét billede. Filnavnene skal indeholde autors navn, billednummer og
gerne titel. En serie kan bestå af min. 3 billeder og max. 5 billeder, og til filnummeret skal
tilføjes et bogstav A-B-C-D-E.
Bedømmelse finder sandsynligvis sted den 26. november (her griber vi jo ind i
næste programsudvalgsperiode). Peter har lovet at finde en virkelig kvalificeret dommer.
Denne aften er der også aflevering til Region Nord – digitale billeder – 2 billeder pr. deltager – mod gebyr.
Med mindre billederne har være brugt i Region Nord tidligere, er der intet til
hinder for, at det er nogle af de samme billeder, som der er anvendt til klubkonkurrencen.
Halvt arbejde – dobbelt nytte!
Bedømmelse forestås af Nikon Klubben onsdag den 14. januar 2009 og foregår i
Lyrskovgade 4. Denne dato er ikke en af vores mødedage, men nærmere herom i næste
program.
Vi aftaler eventuel samkørsel den 12. november.

Onsdag den 12. november – Besøg hos fotograf Jesper Iversen i Kirke Såby
Forårets aflyste arrangement forsøger vi at gennemføre denne aften.
Vi skal en tur i byen, eller rettere på landet, idet vi skal besøge vores medlem
Jesper Iversen, som driver virksomhed som fotograf fra en nedlagt bank i Kirke Såby.
Jesper vil bl.a. vise og demonstrere forskelligt digitalt grej i den pæne ende af
kvali-tetsskalaen, herunder nogle efter sigende aldeles imponerende, store print.
Herudover vil Jesper demonstrere kreativ lyslægning med enkle midler (2-3 arkitekt-lamper, stanniol, flamingoplader og almindelige løse kamerablitz) Læs mere om
Jesper og hans virksomhed på www.iversenfoto.dk.
Adressen er Rømøvej 3, 4060 Kirke Såby, lige bag Brugsen på byens hovedstrøg.

Resutatet af Den Nationale 2007
Ebbe Eriksen
fik antaget et billede og en
billedserie der gav en flot
Sølvmedalje.
Else Vinæs
fik antaget tre billeder.
Erik Jørgensen
fik antaget otte billeder,
hvoraf et fik dommerdiplom og et fik diplom for
bedste essay.
Frank Jørgensen
fik antaget to billeder,
hvoraf et fik dommediplom.
Frank Søe
fik antaget to billeder.
Jes Lyngsie
fik antaget to billeder.
Jesper Bendix Pedersen
fik antaget et billede.
Frank Søe’s monochrome billed ”burned out window” der er
mellem de antagne billeder på udstillingen ”Den Nationale”
der kan se under SDF landsmøde i Odense 3.-5. oktober
2008

John Teglmand
fik antaget to billeder.

Prisbelønnet. Professionelt.
Ekstremt gode billeder!
Olympus E-3. Skabt til det ekstreme.
Discover your world. www.olympus.dk
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