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Der er intet nyt under solen, hvad programlægningen angår. Som sædvanlig har
en gruppe på ca. en tredjedel af medlemmerne mødtes og kommet med gode input til
efterårets aktiviteter. Er programmet ikke tilfredsstillende, må næste arbejdsgruppe bare
gøre det bedre.
Efteråret byder på en virkelig nyskabelse for vores klub: Vi har fået et ”barn”,
nemlig Danish Digital, en international digital fotokonkurrence der skal løbe af stabelen
for første og forhåbentlig ikke sidste gang. Se www.danishdigital.fotoklubnegativ.dk
Vi bliver dog ikke ene om at udskrive den slags konkurrencer, idet Næstved
Fotoklub genopliver deres traditionsrige ”The Golden”, men nu i digital form. Navnet er
derfor naturligt nok ”The Golden Digital”. Se www.the-golden.dk.
I lighed med tidligere år bakker vi naturligvis også op om vores venner i FFIM
(Fotografiska Föreningen i Malmö) og deres ”10th Malmö International Exhibition of Photographic Art 2010”.  Se www.ffim.se.
For alle tre konkurrencer gælder at deltagergebyret kan refunderes hos vores
kasserer! Kom ikke og sig, at I ikke får noget for jeres kontingent!
Totalt set indeholder programmet næsten en snes datoer/aktiviteter inklusive
de arrangementer, vores venner i andre klubber har åbnet op for. Vi håber ikke, I taber
pusten herover.
Som en medlemsfacilitet har klubben i flere år haft en Spyder skærmkalibrator,
som nu dels har mistet en dims og dels ikke kan køre på de nye styresystemer.
Vi har derfor anskaffet en ny kalibrator, en Colormunki, som også kan kalibrere
printere og projektorer.
Colormunki’en kan lånes eller reserveres hos formanden. Låneperioden vil som
hovedregel være een uge.

Onsdag den 25. august

Besøg af 2 fotografer fra Næstved Fotoklub - en ung og en garvet
Vi starter sæsonen med at hente lidt inspiration udefra:
I den forgangne sæson afholdt Næstved Fotoklub en meget flot udstilling i Ridehuset i Grønnegade, hvor såvel gamle som nye medlemmer præsenterede deres kunnen
på bedste vis.
Derfor har vi fundet det naturligt at invitere Karsten Madsen, der bl.a. har gjort
sig bemærket som vinder af S&B samt et ungt talent fra Næstvedklubben til at komme og
vise, hvad de kan og give et indtryk af bredden i deres klub.
Eventuel fællestransport eller samkørsel til Andelslandsbyen Nyvang den 5.
september kan aftales denne aften.

Lørdag den 28. august

Fernisering i Farver Hammer – ”Natur Tur” – kl. 10-15
Søren Langkilde Madsen afholder en soloudstilling, der, som titlen angiver,
handler om hans naturoplevelser, mest i hans favoritområde Västra Götaland i Sverige.
Søren lover, at udstillingen vil favne bredt og indeholde emner spændende fra
landskabsbilleder over insekter og krybdyr til fugle og dyr.
Ideen med udstillingen er at tage gæsterne med en tur rundt i dette univers og
forhåbentlig give inspiration til egne naturture eller blot en god oplevelse med en masse
billeder.  
Naturligvis hører der også et lille glas og de traditionelle Bugles med til ferniseringen.
Er man forhindret til ferniseringen, er der også mulighed for et kik i butiksåbningstiden (gennem Jeppe). I øvrigt træffer du fotografen fredag den 27/8 kl. 15:00 18:00, søndag den 29/8 kl. 13:00 - 16:00, fredag den 3/9 kl. 15:00 - 18:00, lørdag den 4/9
kl. 10:00 - 15:00 og søndag den 5/9 kl. 13:00 - 16:00. Sidste åbningsdag er torsdag den
9. september.

Lørdag den 28. august

sidste frist for aflevering til 10th Malmö
Fotografiska Föreningen i Malmø afholder igen deres traditionsrige digitale fotokonkurrence og i lighed med tidligere år refunderer kasser F
Frank deltagergebyret.
Tilmeldingen og uploadningen af billederne samt regeloverholdelsen står hver
enkelt selv for. Malmö’s hjemmeside er åben fra 1. august til og med 28. august. Se de
nærmere betingelser under http://www.ffim.se.     

Onsdag den 1. september

Negativt Oplysnings Forbund – kalibrering m.m.
Som nævnt i indledningen af dette program har vi anskaffet os et kalibreringsværktøj til skærm og print, en Colormunki. Anvendelsen vil blive demonstreret.
Det er blevet ganske populært at få lavet sine egne fotobøger uden at få fedtede
fingre ved gammeldags klippe-klistre.
Det er ikke specielt svært. De kendteste er nok Pixum og CEWE og her vil ligeledes blive givet en demonstration.
Ønsket om en uddybning af anvendelsen af histogrammet, såvel i kameraet
som i Photoshop er blevet fremført, og selv om det ikke er den højere videnskab, vil
anvendelsen blive uddybet.

Søndag den 5. september

klubtur til Andelslandsbyen Nyvang
I håb om en større tilslutning end på hidtidige udflugtforsøg arrangeres der fototur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Alt efter lyst og temperament er man velkommen til at tage familien med. Vi mødes ved indgangen kl. 10. Adressen til gps’en er
Oldvejen 25, 4300 Holbæk.
Entréen udgør 95 kr., men ved mindst 10 eller 20 deltagere kan der opnås hhv.
5 eller 10 kr. i rabat. Børn 0-3 år gratis, børn 4-12 år 45 kr.
Hunde må gerne medbringes i snor, men har ikke adgang til bygningerne (Husk
pose).
Besøget i landsbyen er en rejse tilbage i tiden, og skal dette trip opleves tilpas
realistisk, er det nok en god idé at købe forplejningen på stedet. Traktørstedet ”Madam
Blå” har meget rimelige priser. Slagteren har også åbent, og der plejer at være mulighed
for at købe en lun ”delle”. En hjemmesmurt madpakke går naturligvis også an.
Se hjemmesiden http://www.andelslandsbyen.dk og bliv inspireret til en god oplevelse.
Eventuel kørelejlighed eller samkørsel kan aftales den 25. august.
vember.

Pletskuddene fra udflugten vil vi gerne se på mødeaftenen onsdag den 10. no-

Onsdag den 8. september

Billedsnak samt aflevering til klubkonkurrence digital
Hvert medlem medbringer 5 af sine billeder på papir til almen diskussion og
bedømmelse – ingen format- eller monteringstvang.
Sæsonens første klubkonkurrence bliver på digitale billeder, så har man lyst, er
der mulighed for at prøve de samme filer af såvel internt i klubben som på Malmø og Danish Digital som på den nye ”The Golden”.  Hvis ingen af de 4 dommerkomitéer antager
nogen af billederne, er de – altså billederne – ikke gode nok!

Søndag den 12. september

sidste frist for aflevering til Danish Digital
Klubbens eget barn – Danish Digital – skal selvfølgelig have den maksimale
tilslutning fra alle vores egne medlemmer. Tilmeldingsperiode 1. august – 12. september.
De nærmere betingelser kan ses på www.danishdigital.fotoklubnegativ.dk/
Tilmeldingen og downloadningen af billederne samt regeloverholdelsen står
hver enkelt selv for.
Husk: Klubben refunderer deltagergebyret.

Mandag den 20. september
The Golden Digital – sidste aflevering

Vores venner i Næstved Fotoklub har også fået søsat en FIAP-godkendt konkurrence, og vi bakker selvfølgelig op om den ”konkurrerende” salon. Se under www.
the-golden.dk.
Klubbens medlemmer kan få refunderet deltagergebyret hos kasserer Frank,
men tilmeldingen og downloadningen af billederne samt regeloverholdelsen står hver
enkelt selv for.

Onsdag den 22. september

Jesper Plambech – Aflevering til Region Nord, Papir 1
Det er to og et halvt år siden Jesper sidst gæstede os, og i den mellemliggende
tid har han ikke ligget på den lade side, så han har lovet at give os en ”Jesper Update”
version og fortælle os, hvad han har lavet de sidste par år.  
Jesper er altid god til natur, men han kan også andet end det.
Endvidere er der aflevering til Region Nords Papir 1, hvor det er Torstorp Fotoklub, der afholder bedømmelsen onsdag den 24. november.
Reglerne kan ses på www.regionnordfoto.dk.

Fredag den 1. oktober til søndag den 3. oktober
SDF’s landsmøde

Landsmødet er stedet, hvor fotografer mødes hvert år.
Se program og tilmelding på SDF’s hjemmeside.

Onsdag den 6. oktober

Bedømmelse af klubkonkurrence digital
Denne gang har vi valgt en dommer, der ikke er et helt ubeskrevet blad i fotoklubsammenhænge.
Formanden i Torstorp Fotoklub, William Gaarde-Nissen har lovet at bedømme
de indleverede billeder.
William er en berejst herre, der flere gange har stået som arrangør af fotorejser
i bl.a. Kina og Tyrkiet, og til efteråret står der Indien og Nepal på programmet.

Onsdag den 20. oktober

Yndlingsfotografen - Aflevering til ”Forskelligt billedsyn?” Endvidere aflevering til Region Nord, digital.
3 af klubbens medlemmer præsenterer deres yndlingsfotograf.
Hvert medlem afleverer desuden 2 nye billeder til ”projekt ny og gammel dommer” eller ”Forskelligt billedsyn?” den 10. november.
Samme aften er der aflevering af digitale billeder til Region Nords konkurrence.
Bedømmelsen finder sted hos Valby Fotoklub mandag den 17. januar.

Lørdag den 23. oktober
Fernisering i Malmø

Hvis der er interesse herfor, arrangeres fællestur til Malmø til udstillingen/afsløringen af de antagne billeder i 10th Malmö. Der plejer også at være udstilling af dommernes egne billeder samt medlemsbilleder.

Onsdag den 3. november

Besøg af en rigtig kunstner, maleren Visti Bergholt
Denne aften kommer en af dommerne fra SDF’s ”Det kreative fotografi”. Maleren
Visti Bergholt bor i Jyllinge, og når han maler foregår det i et glashus. Her kan han se
dagens lys og vandre ind i billedet. Kroppen og detaljerne fremstår som en stram helhed.
Visti vil fortælle om format, komposition og det klare farvevalg.
DER MANGLER  SOM REGEL FORSIDEBILLEDER TIL PROGRAMMET
så send venligst  masser af billeder på peter .gjevert@maill.dk
10x15 cm. i 300dpi

Lørdag den 6. november kl. 13,30
Fernisering på ”Danish Digital”

Så skal det afsløres hvem der har fået antagelser eller måske skal have en ekstra præmie i ”Danish Digital”, vores egen internationale konkurrence.
Ferniseringen finder sted på Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde.
Mon ikke der, ligesom i Malmö, er udstilling af nogle af dommernes
egne fotografier?  

Onsdag den 10. november

Intern bedømmelse af en ny og en ”gammel” dommer på de samme billeder – Præsentation af Nyvang-billederne

nov..

Da Danish Digital har lånt vores ordinære mødeaften, holdes klubmødet den 10.

Billederne fra afleveringen den 20. oktober har været til gennemsyn hos 2 af
klubbens medlemmer, som vi har udpeget som dommere for en aften. De kender ikke
hinandens bedømmelse. Det bliver meget spændende at se, hvor forskelligt syn de har
på de samme billeder.
Herudover er der præsentation af frembringelserne fra Nyvang-turen. Det er
valgfrit, om I vil vise billeder som print eller digitalt.

Onsdag den 17. november

2. forevisning af billederne fra Danish Digital
For de, der ikke fik set 1. forevisning (ferniseringen) af Danish Digital eller gerne
vil have et genkik, er chancen her denne aften.
Forevisningen finder sted på Roskilde Rådhus kl. 19,00.
Af samme årsag er det ordinære møde flyttet til onsdag den 10. november.

Lørdag den 20. november

Fernisering i Næstved på The Golden Digital
Tid og sted foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Onsdag den 24. november

Bedømmelse af Papir 1 i Region Nord
Det er Torstorp Fotoklub, der er aftenens vært. Nærmere om tid og sted senere.

Fotoklubben NEGATIV, Vestergade 17, bagest tv. 1.sal
Mødedag: Hveranden onsdag kl. 19.30
Formand:
Jes Lyngsie
		
Peterssæde 6, Svogerslev
		
4000 Roskilde
Tlf: 46 38 33 81

