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Vi ses Kl. 19,00
Fra forskellig side er vores mødetidspunkt blevet kritiseret for at være for sent,
eller det er måske rigtigere at sige, at sluttids- punktet er for sent for de, der har et arbejdsmarked hængende over hovedet og skal tidligt op næste morgen. Vi har derfor, som
forsøg, besluttet, at mødetidspunktet rykkes frem til kl. 19,00. Erfaringen må så vise os,
om vi kommer hurtigere hjem under dynerne.
Ved et lille tilbageblik er det uundgåeligt at opsummere på resultaterne fra ”Danmarksmesterskaberne” nemlig SDF’s ”Den Nationale”. 14 af vores medlemmer indleverede billeder, og 9 af medlemmerne fik i alt 23 billeder antaget, heraf 4 med diplom. Totalt
set et rimeligt resultat, da klubben ligger i den bedste tredjedel blandt SDF’s deltagende
medlemsklubber.
Der vil naturligvis være nogen blandt jer, der ikke synes, at dommerne var ”gode”,
men som Per Valentin også skriver i nyeste nummer af ”Dansk Fotografi”: Forsøg igen til
næste år hos andre dommere!
Årets landsmøde arrangeres denne gang af ”Filmrullen” i Horsens. Program
foreligger endnu ikke og udbuddet af indkvarteringsmuligheder har ladet noget tilbage
at ønske. Det bør dog ikke afholde nogen fra at komme og indsnuse den specielle landsmødeatmosfære og at møde ligesindede fra andre klubber, ligesom udstillingen af de
antagne billeder altid er en oplevelse
I Farver Hammer har klubben midt i sommerferieperioden afholdt indbudt klubudstilling, hvor 12 medlemmer viste 44 billeder. Den tildelte periode var ikke den mest
belejlige, og fremmødet af sædvanligt indbudte var ikke så stort som vanligt. Muligheden
for at vise god fotografi til sommerens ”strøgkunder”, turisterne, var til gengæld til stede.
I Negativt Oplysnings Forbund vil vi med Erik Jørgensens hjælp etablere en anderledes kursusform, hvor deltagerne forudsættes selv at medbringe pc. Flere deltagere
på de tidligere kurser har ment, at udbyttet kunne optimeres, hvis man fik værktøjsforståelsen ind gennem tastaturfingrene i stedet for gennem øjnene. Til de, der ikke er i stand til
at slæbe ”stueorglet” med i klubben er bare at sige, at det er ærgerligt. 		
Region Nord, der som bekendt er en sammenslutning af fotoklubber i det nordsjællandske, planlægger at søsætte nogle nye aktiviteter i den kommende sæson. En
aften med temaet billedforståelse (25. nov. ØV!!),
Til slut: Klubben har fået ny netadresse – www.fotoklubnegativ.dk – i stedet for
det husly, vi har haft med en skæv adresse hos Peter. Han skal naturligvis have tak for
udvist gæstfrihed, men det er nu bedre med ”vores eget”.

Som sædvanligt er programmet et produkt af det
regerende programudvalgs input, så ved I, hvortil
såvel ris som ros skal adresseres.
Onsdag den 19. august

Blid opstart, men alligevel ikke
Vi tager det ikke-blide først: Malmø starter tidligt i år, så vi lægger ud med aflevering af billeder til ”9th Malmö International Exhibition of Photographic Art 2009”, som
er en rent digital salon. Se nærmere om de tekniske detaljer på Fotografisk Förenings
hjemmeside: http://www.ffim.se.
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.
Ellers begynder vi sæsonen lidt blidt og ustruktureret. Sommerferien har forhåbentligt givet jer mange gode skud, som skal bearbejdes i de kommende måneder. Hvad
har vi optaget, der kan bære uden for familiens tålmodige og tolerante kreds? Tag USBsticket eller en cd med, og vi lader projektoren køre, medens vi diskuterer mulighederne
eller bæredygtigheden i hverandres billeder.
Ingen behøver at gemme sig, og risikoen er kun at kunne gå hjem med en god
idé til at gøre et halvtamt billede til noget helgodt.
Ellers kan aftenen køre på en god hygge-fotosnak.

Lørdag den 29. august

Fotomarathon i København
Se http://www.fotomarathon.dk
og ”Dansk Fotografi” nr. 3-2009.

Onsdag den 2. september

En spændende billedaften - samt en aflevering.
Hvad har han lavet siden sidst? I programudvalget var der udbredt stemning for
at få et gensyn med en spændende fotograf i fortsat udvikling, nemlig Mahesa Widura fra
Nikonklubben. Aktuelt har han også placeret sig pænt i årets Nationale med 9 antagelser
og 65 points. Mahesa vil vise noget af sin produktion digitalt, og vi forventer en rigtig inspirerende aften.

Vi afleverer samme aften 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 onsdag den 28.
oktober på Torstorp skole. Det er desværre en af vores mødeaftener, men det bør ikke
forhindre jeres deltagelse i konkurrencen, da der er kontante præmier til de bedst placerede.
Endvidere aftales eventuel samkørsel til Gl. Holtegaard den 16/9.

Søndag den 6. september
Frederikssund Fotorally.

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 44. rally i rækken.
Mødested er i lokalerne på Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund. 		
Der er morgenmad fra kl. 09.00.
kL. 10.00 udløses spændingen hvor kuverten med emnerne bliver åbnet. Der
er 2 emner = 1 sæt (i 2008 var det fx ”støj” og ”stilhed”). For dem som ikke har prøvet at
deltage i et fotorally før, køber man deltagerbevis (kupon) à 25 kr. pr. sæt. Alt efter, hvor
optimistisk man er, kan der købes lige så mange deltagerbeviser, man har lyst til. Det er
ikke et must at aflevere flere sæt, end man synes, man har billeder til. Selve rallyet slutter
kl. 13.
Billederne skal være Frederikssund Fotoklub i hænde senest torsdag den 24.
september. Bedømmelsen sker torsdag den 22. oktober på Pedersholm. Se evt. mere om
rallyet på Frederikssund Fotoklubs hjemmeside på adressen www.frederikssundfotoklub.
dk.
Mød talstærkt op til dette arrangement. Alle kan deltage – også dine venner og
bekendte – så tag dem med!

Onsdag den 16. september

klokken 19,30!!!! – Ansel Adams.
Vi skal ud af huset denne aften, nemlig til udstillingsbygningen Gl. Holtegaard.
Da køretiden iflg. Krak er 36 minutter, har vi rykket mødetiden frem til kl. 19,30, hvor vi
mødes på Gl. Holtegaard til en guidet rundvisning.
For at beskrive Ansel Adams for de yngre medlemmer og eventuelle andre uindviede sakser vi fra Gl. Holtegaards beskrivelse:
”Ansel Adams (1902-1984) er kendt og elsket i hele verden for sine poetiske og
storslåede billeder af det amerikanske landskab. Gl.Holtegaard præsenterer på udstillingen over 60 originale fotografier, der alle er personligt udvalgt af kunstneren inden sin
død. Værkerne spænder over fire årtier og tegner et levende portræt af Adams’ udvikling
som kunstner fra det første, spontane landskabsbillede fra 1921 til de store, komponerede
naturscener, han senere blev berømt for.”

For de, der har prøvet at få våde fingre i det traditionelle mørkekammer, vil Adams
også være kendt som manden bag zonesystemet (sammen med Fred Archer).
Da museet er af begrænset størrelse, også økonomisk, og normalt ikke har aftenåbent, som de andre museer, vi har besøgt, har vi (klubkassen) måttet betale ekstra
for åbning og guidning. Jeres egetbidrag vil kun være den normale entrebillet (gruppepris
50 kr. pr. pers. ved 10 deltagere).
Efter bestyrelsens opfattelse vil det blive en aften, som man absolut ikke må
snyde sig selv for.

Onsdag den 30. september

Et udsnit af fotografiets historie – endda i stereo!! desuden aflevering til klubkonkurrence.

Foto: Peter Randløv. Betragter af fabrikatet Brewster

På programudvalgets møde blev fremført ønsker om at høre og se noget om
fotografiets historie. Da emnet er alt for omfattende til en enkelt aften, har vi valgt en bid
af historien og har inviteret Peter Randløv fra Stereoskopklubben til at komme og vise og
fortælle om stereobilleder.
Stereoskopklubben, der oprindeligt er udsprunget af KFAK, har eksisteret i mere
end 100 år. Peter Randløv har været i andre klubber med sit ”show”, og ud fra deres anbefalinger er der lagt op til en meget interessant aften.
De, der vil være klædt på til aftenen, anbefales at kigge på Stereoskopklubbens
flotte hjemmeside: www.stereoskopklubben.dk.
Det ser i øvrigt ud til, at stereofotografiet måske vil få en digital renæssance, idet
det forlyder, at der vil komme digitale stereokameraer på markedet til næste år. Her er
chancen for at være forberedt til dette.
Denne aften afleveres der billeder til efterårets klubkonkurrence. Der kan afleveres op til 4 billeder (monochrome og/eller farve) i standardformatet 30x40 cm.
Bedømmelsen finder sted onsdag den 28. oktober.

Weekenden den 2.-4. Oktober
SDF’s landsmøde i Horsens.

Så er en af årets fotografiske højtider oprundet, nemlig afholdelsen af Selskabet
for Dansk Fotografi’s landsmøde, som denne gang arrangeres af Filmrullen Horsens.
Se nærmere på www.sdf.dk.
Detaljeret program og tilmeldingsfrist er ikke bekendtgjort i skrivende stund, men
vi opfordrer selvsagt alle – og hermed menes ALLE – til at deltage i aktiviteterne, enten til
hele landsmødet eller blot en af dagene.

Onsdag den 7. oktober

Negativt Oplysnings Forbund Individuel vejledning i Photoshop.

NOF fortsætter med fotosjoppen, hvor vi slap i foråret. Der er fremkommet øske
om, at det bliver muligt for medlemmerne at få vejledning på mere individuel basis, og
NOF er som altid på pletten med broderlig hjælp til dem, der har lyst.
Deltagelse forudsætter dog, at man selv medbringer en bærbar PC med Photoshop og de nødvendige forlængerledninger og begribeligvis også nogle billeder, som man
gerne vil have et par gode råd for at komme videre med. Man kan være gået i stå. Man
kan have en idé, som man ikke kan komme videre med, eller man har måske svært ved
at få sorteret skidt fra kanel.
Af plads- og planlægningsmæssige årsager vil den negative forbundsoplyser
(Erik) gerne på forhånd vide, hvor mange der kommer. De, der ønsker at deltage, bedes
derfor senest en uge i forvejen give besked til Erik på tlf. 46 37 32 15 eller på e-mail ej@
skm.dk.
Bliver det et tilløbsstykke, deler vi os i 2 hold og tage en aften mere.

Onsdag den 14. oktober

En kvindelig pressefotograf
Vi får besøg af Linda Johansen der er fotograf på Ekstra Bladet. Blandt 5 faste
og omkring 5 løse fotografer er hun lige for tiden den eneste kvindelige fotograf.
Der er ingen forskel, opgaverne er de samme, mand eller kvinde.
Tit har jeg set Lindas billeder, oplevet forandringerne, der følger tiden med hensyn til forandring af måden at fortælle historien på og udviklingen af billedbehandlingsmåden.
Den helt store oplevelse fik jeg da Linda havde været i USA for at følge Tom
Kristensen i træningen til Le Mans og afprøvningen af den nye Audi R15. Det kom der
nogle meget flotte billeder ud af, så da Linda nu var i træning blev hun sendt til Frankrig,
og derfra blev billederne ikke mindre flotte.
Det er nu ikke bare sportsfoto vi skal se, også foto fra andre opgaver kommer på
lærredet. I vil få at se, at der jo nok også er en grund til at Linda blev fotojournalist.
Glæd dig, det bliver en stor oplevelse. /pgp

Torsdag den 22. oktober

Bedømmelse af Frederikssund Fotorally.
Det er blevet dommedag for Frederikssund Fotorally. Bedømmelsen finder sted på
Foreningscentret Pedersholm, Opgang A, Roskildevej 163, Frederikssund, kl. 19.30.

Lørdag den 24. oktober eller søndag den 25. oktober 2009.
Hvis der er interesse herfor, arrangeres fællestur til Malmø til udstilling/afsløring af
de antagne billeder i 9th Malmö.

Onsdag den 28. oktober

Bedømmelse af klubkonkurrence – samt 2 afleveringer.
Billederne, I indleverede den 30. september har vi udleveret til en af de elever, der
deltog i Region Nords dommerkursus i foråret. Det vil være spændende at høre, hvad hun/han
har fået ud af dommerkurset og af vores billeder.
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 en gang i næste programudvalgsperiode.
Denne aften er der også aflevering til Region Nord – digitale billeder – 2 billeder pr.
deltager – mod gebyr – husk, det må ikke være genbrug!
Bedømmelse forestås af Lejre Fotoklub tirsdag den 20. januar 2010.

Onsdag den 11. november

Besøg hos fotograf Jesper Iversen i Kirke Såby
Balloner, sugerør, gaffatape og flamingoplader. Kom til legeaften hos Jesper Iversen
i Kr. Såby, hvor vi prøver at lave sjovt og billigt tilbehør til batteriflashen. Medbring dit eget
kamera, stativ og flash, så du selv kan lege med. Du skal regne med et symbolsk beløb til
materialer, hvis du selv leger med.
Af hensyn til de uindviede: Jesper Iversen er medlem hos os, men samtidig prof. og
driver virksomhed som sådan fra en nedlagt bank i Kirke Såby.
Læs mere om Jesper og hans virksomhed på www.iversenfoto.dk
Jesper kan også levere flotte fotoprint på forskellige printmedier, og der er rabat at hente for
Negativs medlemmer, når de køber lærredsprint og/eller canvasprint hos ham. Se i øvrigt den
inspirative hjemmeside www.finephotoprints.dk, der også indeholder priser.
Adressen er Rømøvej 3, 4060 Kirke Såby, lige bag Brugsen på byens hovedstrøg.

Fotoklubben NEGATIV Vestergade 17, bagest tv. 1.sal
Mødedag: Hveranden onsdag kl. 1900
Formand:
Jes Lyngsie
		
Peterssæde 6, Svogerslev
		
4000 Roskilde
Tlf: 46 38 33 81

