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Velkommen
til vintersæsonen 2008-2009
Her er så Fotoklubben NEGATIVs program for denne vinters aktiviteter. Sæsonens programudvalg har ikke manglet idéer, så der var nok at plukke af. Vi håber, I synes
om udvalget. Hvis ikke, så må næste periodes programudvalg jo bare gøre det bedre.
Jes Lyngsie

Vinterprogrammet
har følgende
udseende:
Onsdag den 26. november
Hvad kan og vil de nyeste medlemmer?

Vi har opfordret de 10 anciennitetsmæssigt yngste medlemmer af klubben til at
komme og vise nogle af deres egne billeder. De er opfordret til at medbringe både hel- og
halvfærdige projekter. Vi gør det ikke for at hænge dem ud, men for at de kan få konstruktiv kritik og gode råd fra ”de gamle” til at videreudvikle deres billedmæssige kunnen.
Desværre er det samme aften, at Region Nord afholder bedømmelse af papirbilledkonkurrence 1, så vi må nøjes med at få eventuelle præmier efterleveret.

Onsdag den 10. december
Juletamtam – NB!, start kl. 19,00!!

Vi vedligeholder vores gamle tradition med hensyn til mad, drikke og julehygge.
De sidste foregående års kvalitetsmæssige niveau har været populært, og vi tilstræber at
holde dette niveau. Det betyder at Gastronetten eller et andet madtempel skal levere det
kulinariske. Brugerbetalingen ligger derfor også i den øvre ende, nemlig kr. 150 pr. deltager. Dette beløb dækker kun delvist, men takket være klubbens velvillige finansminister,
dækker klubkassen resten.
Til juleafslutningen er man som altid velkommen til at medbringe ægtefælle/
kæreste for så vidt denne er personificeret i samme skikkelse. Altså ikke noget med at
medbringe 2 personer!!
Medlemmerne bedes medbringe drikkelse til eget og evt. medbragte ledsagers
forbrug. Dog sælges danskvand og sodavand til sædvanlige medlemsvenlige klubpriser.
Derudover følger vi naturligvis traditionen, og hver deltager medbringer en lille
julegave til en værdi af omkring 25 - 30 kr.
Tilmelding på mail eller telefon til Jes (46 38 33 81) eller Frank (46 37 15 53)
senest en uge før.

Onsdag den 7. januar

Fuglefotografering
Aflevering til Region Nord – ”Papir 2”
Aflevering til fotoduel med KFAK den 21. Januar.

Fotografering af fugle eller små insekter er nok ikke det, der bliver gjort mest i
her i klubben. Derfor får vi besøg, af Steen Drozd Lund, der har fotograferet natur gennem
de sidste 25-30 år med hovedvægt på makro. Gennem de seneste år er det mest gået ud
over sommerfuglene.
Steen, der ind imellem lever 100 % af fotografi, har været med til at lave bøger
for Gyldendal. Da BIOFOTO foto startede i sin tid, havde han en finger med i spillet. Hvis
Steens gode ven Johnny kan afsætte tid midt i sine studier, kommer han også, i følge
Steen er han endnu dygtigere til det med fuglene.
Det bliver en meget spændende aften.

Steens hjemmeside hedder: http://dan-image.dk.
Dernæst afleverer vi billeder til sæsonens anden papirbilledkonkurrence i Region Nord. Der kan afleveres to billeder, som ikke tidligere må have deltaget i en Region
Nord-konkurrence. Størrelse 30x40 cm. Deltagelse koster et gebyr på 15 kr. pr. billede.
Bedømmelsen finder sted i 24. februar og arrangeres af Ølstykke Fotoklub.
Til duellen med KFAK bedes I indlevere (indtil) 5 af jeres bedste billeder i 30x40 cm.

Onsdag den 14. Januar, kl. 19,30

Bedømmelse af sæsonens Region Nord-konkurrence i projicerede digitale billeder.

I oktober måned afleverede vi billeder til denne sæsons Region Nord-konkurrence i digitale billeder. De skal nu bedømmes, og det har Dansk Nikon Klub sørget for
kommer til at foregå i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. Sal, 1758 København V.

Onsdag den 21. januar

Fotoduel med / mod KFAK.
Aflevering til Region Nords - ”Serier”
Aflevering Mellem Sund & Bælt

Sidste år fik vi tæv af KFAK i den traditionsrige årlige fotoduel. I år har vi hjemmebanefordel, så vi må og skal have revanche.
Reglerne er de sædvanlige: Der skal bruges 59 billeder fra hver klub, en dommer
og to kasser øl. Hvert medlem må højst have fem billeder med.
Dommeren får den første øl. Derefter vises et Negativ-billede og et KFAK-billede
samtidig, og dommeren skal udpege det bedste af de to. Det udløser en øl til den klub,
hvis billede bliver valgt. Sådan kører man hele stakken igennem – ofte under højlydte
tilråb fra de to klubbers supporters – og vinderen er den klub, der får mest øl.
Det plejer at være en festlig fornøjelse at duellere mod KFAK, så hold jer ikke
tilbage!
Billeder til deltagelse i denne dybt seriøse konkurrence skal som før nævnt være formanden i hænde senest
på klubaftenen den 7. januar.

Denne aften afleverer vi billeder til sæsonens Region Nord-konkurrence i billedserier – tidligere kaldet portfolier. En serie skal være billedmæssigt sammenhængende
og bestå af minimum 3 og maksimum 6 billeder. Der kan afleveres to serier, som ikke før
må have deltaget i en Region Nord-konkurrence. Gebyr 30 kr. pr. serie.
Bedømmelsen arrangeres af Negativ og finder sted tirsdag den 24. marts i auditoriet på rådhuset, Køgevej 80, Roskilde.
Endvidere afleverer vi billeder til ”Mellem Sund & Bælt 2009” – den store regionale udstilling for alle med bopæl vest for Øresund og øst for Storebælt. Udstillingen
arrangeres denne gang af Næstved Fotoklub.
Der kan afleveres højst fem papirbilleder eller serier, som bedømmes med sort/
hvid og farve i én og samme kategori. En serie skal bestå af mellem tre og seks billeder.
Den maksimale billedstørrelse er 60 cm på den længste led. Der vil skulle udfyldes en
deltagerformular, som I kan downloade fra Næstved Fotoklubs hjemmeside: http://nestvedfotoklub.dk/
Deltagelse i ”Mellem Sund og Bælt” er gratis for klubbens medlemmer, da klubben betaler deltagergebyret (125 kr.). Udstillingen vises i Ridehuset i Grønnegade i Næstved den 27.-28.-29. marts, kl. 10-17, men fernisering og præmieoverrækkelse finder sted
lørdag den 28. marts kl. 14,00.

Onsdag den 4. februar
Temaaften -Medlemmerne viser egne billeder over temaet: Følelser!

I stedet for at fokusere på et bestemt motiv har vi valgt denne gang at anlægge
en lidt anden synsvinkel.
Vi ønsker at tage udgangspunkt i den eller de følelser billederne illustrerer. Motivet kan være hvad som helst, blot billedet tydeliggør en eller flere følelser. Du skal altså
udvælge og medbringe et par billeder, som du synes særlig klart fortæller om følelser - og
ikke skænke selve motivet en tanke.
Det er valgfrit, om billederne medbringes på print eller digitalt.

Onsdag den 11. februar
Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fotoklubben NEGATIV
Dagsordenen er følgende, jfr. klubbens vedtægter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer (der skal vælges kasserer og et
bestyrelsesmedlem) samt bestyrelssuppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest den 13. februar.
Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et beskedent traktement.
Tilmelding senest den 4. februar.

Onsdag den 18. februar

Bedømmelse af klubkonkurrence digital.

Bedømmelse af klubbens første digitale aflevering den 29. oktober. Der kom 75
billeder fra 12 autorer, heraf er der 4 serier. Det kan blive bedre, meget bedre, men OK,
det var første gang. Til at bedømme billederne har vi bedt Gunnar Byskov, der er faglærer
på Viborg medieskole, om at kommentere.
Gunner underviser blandt andet i kunsthistorie og har skrevet bogen ”MARINUS
karikaturtegner med kamera”. Den fortæller om danske Marinus Jacob Kjeldgaard, der i
den franske avis MARIANNE drillede det tyske regime med sine fotomontager allerede i
1932, lang tid før de digitale sammenkopieringer.
Bogen er udgivet på Aarhus universitetsforlag

Tirsdag den 24. februar
Bedømmelse af sæsonens Region Nord-konkurrence i ”Papir 2”.

Så er tidspunktet kommet, hvor vi skal have bedømt de papirbilleder, vi indleverede på første møde i januar.
Bedømmelsen afholdes af og hos Ølstykke Fotoklub kl. 19,30 på Græstedgård,
Udlejrevej 13 B, 3650 Ølstykke.

Onsdag den 4. marts
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 vigtige emne.

Fint besøg på Farver Hammers Gård
Fint besøg kan jo være mange ting. Et par dage før vi skulle afholde fernissage
på udstillingen ”Fascination - en fotoudstilling” skulle jeg aflevere vores udstillingsplakat til
Palæfløjen. Her skulle Viggo Mortensen udstille. De var i gang med ophængningen, og da
man ikke går ind i en ufærdig udstilling, stod jeg og ventede på, at nogen skulle komme
forbi, så jeg kunne aflevere plakaten.
Det var Viggo, der kom først, og da han nu var der, spurgte jeg, om han havde
lyst til at komme til fernissage på vores fotoudstilling om lørdagen. Han mente, han vist
lige kunne nå det, før sin egen fernissage kl. 12. Vores startede allerede kl.10, så der var
lige et par timer.
Lørdagen kom, og vi (udstillere) var der præcist med indbyrdes aftale om, at der
ikke skulle fotograferes, og at pressen ikke skulle have adgang. Viggo skulle se og snakke
billeder.
Der var mange, der kom og kiggede, vel lidt mere end sædvanligt. Der var sendt
mange invitationer ud, og da udstillerne har en stor omgangskreds, ja så var der fyldt.

Ved 13-tiden kom Viggo Mortensen, plantede et papir dannebrogsflag i en revne
i en bjælke på en stolpe midt i lokalet. Viggo kom ikke alene, men sammen med faster
Tulle, som han boede hos i Jystrup, medens han var her i landet. Pressen myldrede ind,
men blev pænt bedt om at forlade lokalet, hvad den også gjorde i god ro og orden. Vores
formand Jes Lyngsie serverede øl fra Herslev bryghus og forklarede om billederne, hvem
hvad og hvor. Jeg fik en sludder med Faster Tulle.
Efter en halv times tid blev der skrevet smukke ord i udstillingens gæstebog.
Viggo skulle skrive autografer på det ene af byens gymnasier, hvor der var lange, meget
lange køer med folk fra hele verden. De sidste autografer blev først skrevet ved 18.30
tiden. Så det blev en lang dag for Viggo.
Vores udstilling fortsatte resten af eftermidden, og der kom flere udlændinge for
at se på vores billeder, herligt.

Jes Lyngsie, Viggo Mortensen, Peter Gjevert og faster Tulle i hyggelig snak om udstillingen i
Farver Hammers Gård.
Foto: Uffe Kongsted.

Det viste sig, at Viggo og Tulle havde kørt rundt for at finde Ringstedgade, men
havde taget fejl af vej og gade, så han var kommet et kvarter for sent til sin egen fernissage, hvor hele det pænere borgerskab med borgmesteren i spidsen stod og ventede. Nå,
Viggo havde så i sin tale med tak for invitationen til at udstille i Palæfløjen også undskyldt,
at han var kommet for sent med den forklaring, at de havde rodet rundt for at finde Ringstedgade, og at han syntes, at alle de tilstedeværende skulle lægge vejen forbi Farver
Hammers Gård for at se vores fotos, en meget flot gestus.
Om søndagen havde vi som sædvanligt åbent mellem kl. 12 og 15, og her kommer normalt omkring 10-15 besøgende, men ikke denne søndag. Den første time kom der
70 gæster, og der var ikke mange, der talte dansk. Blandt andre kom 5 gæster fra Holland.
De var taget herop for at få Viggos autograf. De fortalte, at Viggo havde vist dem rundt
på sin udstilling og afsluttet sin rundvisning med at sige, at han syntes de skulle besøge
vores udstilling.
Inden vi lukkede den dag, kiggede vi lige i gæstebogen, og her var hilsner fra
besøgende, der kom fra Tyskland, England, Polen, Norge, Sverige og sågar en fra USA
peter.gjevert
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