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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 vinterens aktiviteter. Er programmet ikke tilfredsstillende, må næste arbejdsgruppe bare gøre det bedre.

Siden efterårsprogrammet kom på gaden, er der sket en masse i og for klubben, og der er ingen grund til mindreværdskomplekser:
SDF’s landsmøde er blevet afviklet med ”Den Nationale”, også kaldet danmarksmesterskabet i fotografi.
På klubplan opnåede Negativ en flot 3. plads og i den individuelle konkurrence fik Erik Jørgensen en ikke mindre flot 2. plads, kun et mulehår efter nr. 1. Til en
sådan præstation knytter der sig både en bronzemedalje og en lille stribe diplomer.
Søren Langkilde blandede sig også i det tunge selskab med en guldmedalje
i natur, og der var endvidere diplomer til Peter Johansen og Else Vinæs.
Klubresultatet er naturligvis også underbygget af flere andre af vores medlemmer i
jordhøjde.
På 10th Malmö var både Peter Johansen og Erik Jørgensen ovre og hente
”isenkram”, og Peter opnåede at blive udråbt som konkurrencens mest succesfulde
fotograf, for hvilket han indkasserede en specialpræmie i form af en fin glasfigur i
svensk kunstglas.
Vor egen internationale ”Danish Digital”, der fik et rigtigt tilfredsstillende forløb takket være en enorm og dygtig indsats af Erik Jørgensen, Frank Jørgensen,
Peter Gjevert og John Teglmand, havde formået at indhente 8.000 bidrag(!) fra hele
verden.
En flot ferniseringsudstilling blev gennemført med et pænt fremmøde på rådhuset, og 2 af vore egne medlemmer, Else Vinæs og Peter Johansen fik her hhv. 4 og
6 antagelser i det fine selskab.

I Næstved Fotoklubs ”The Golden Digital”, der også var international, opnåede Frank Jørgensen, Peter Johansen og Erik Jørgensen i alt 5 antagelser. Sagt
på en anden måde: Klubben råder over kapaciteter, så vi kan gøre os gældende alle
steder. Dejligt og flot!!
Vinterens klubkonkurrence papir med aflevering den 19. januar (se betingelserne under denne dato) har vi for en gangs skyld valgt at udskrive med bundent emne, nemlig ”Roskilde”. Fortolkningsmulighederne må være mange, men med
næsten 2 måneder til deadline burde alle kunne overkomme at få produceret noget
seværdigt, om ikke andet så i juledagene mellem sild og sylte.
Klubbens kalibreringsapparat, Colormunki’en, kan som vanligt lånes eller
reserveres hos formanden. Låneperioden vil som hovedregel være een uge.
Og så er der lige generalforsamlingen – her skal nyvælges 2 bestyrelsesmedlemmer, idet Frank og Ulla ønsker at udtræde. En bestyrelsessuppleant er også
på valg.
									
/ Jes

Onsdag den 1. december

Besøg af den regerende danmarksmester
I lighed med forrige sæson starter vi med at hente lidt inspiration udefra:
Gitte Müller fra Downstairs, der slog vores egen Erik Jørgensen på målstregen til
danmarksmesterskaberne, har lovet at komme og vise billeder og fortælle om sit
arbejde hermed. Det er ikke første gang, at Gitte har placeret sig i toppen, så der er
grund til at glæde sig til en spændende aften.

Onsdag den 8. december
Juletamtam – kl. 19,00 (Bemærk tidspunktet!)
”Same procedure as last year” hvad angår mad, drikke og julehygge.
Vi vil gerne holde det hidtidige niveau, hvorfor det kulinariske leveres fra Gastronetten.
Brugerbetalingen må derfor påregnes at ligge på ca. 100 kr. pr. deltager.
Dette beløb dækker kun delvist, men skatmesteren har lovet at yde et tilskud til dækning af resten.
Man er som altid velkommen til at medbringe ægtefælle/kæreste, for så vidt
denne er personificeret i samme skikkelse. Altså ikke noget med en under hver arm!!
Deltagerne bedes medbringe drikkelse til eget og eventuelle ledsagers forbrug. Dog sælges danskvand til sædvanlige medlemsvenlige klubpriser.
Traditioner er til for at holdes, og derfor medbringer hver deltager 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 5. januar

Fremstilling af monochrome billeder i Photoshop ved Erik Jørgensen.
Aflevering af billeder til ølduellen den 19. januar.
Aflevering til Region Nord ”Papir 2”.
Photoshop står for de fleste som et værktøj, der kan få farverne til at blomstre på lige præcis den måde, man gerne vil have det. Men Photoshop kan meget
mere end det. Photoshop er også et storartet værktøj til at fremstille monochrome
(sort/hvide) billeder - og vel at bemærke monochrome billeder med både saft og
kraft.
Vi skal denne aften sammen med klubbens ubestridt største sortseer Erik
Jørgensen prøve at lege med de forskellige muligheder og se, hvordan man kan gøre
en småfesen RAW-fil til et monochromt billede med POWER.
Vi skal også se på de forskellige muligheder, der er for at tone et monochromt billede.
I er velkomne til at medbringe nogle raw-filer til konsulentbehandling hos
Erik. Der er dog ikke garanti for, at alle kommer til at gå hjem med færdige billeder.
Til ølduellen med KFAK medbringer hvert medlem 5 stk. 30x40 billeder, der
indgår i den pulje, hvorfra vort konkurrencemateriale udvælges til duellen den 19.
januar. Billederne skal helst være nogenlunde nye og friske.
Aflevering til Region Nords ”Papir 2”, hvor kravene er de sædvanlige:
Papirbilleder defineres som påsigtsbilleder, såvel monochrome som med
flere farver. Papirbilleder skal være opklæbet på let støttekarton med maksimal tykkelse 2,5 mm, og billedets ydre mål må maksimalt være 30 x 40 cm inklusive passepartout. På billedets bagside skal være en opadpil. Gebyr 15 kr. pr. billede.
Bedømmelsen varetages af Frederikssund Fotoklub torsdag den 24. februar.

Husk: Billeder må kun deltage i Region Nord én gang!

Onsdag den 12. januar
Legestue med flash

Negativt Oplysnings Forbund tager som sædvanligt et teknisk emne op til
behandling. Denne aften er helliget dem, som arbejder med løs(e) flash(es). Tag
kamera og flash(es) med, så afholder vi en workshop, hvor vi arbejder med indirekte
lys, transmitter og flere flashes på én gang.
Bestyrelsen disponerer over flere Canon flashes, men vi hører gerne, om
der er nogen Nikon-folk, der vil/kan medbringe flere Nikon flashes.
Det er ingen tilsigtet diskrimination af Sony- og Olympus-folk, men vi disponerer formentlig ikke over tilstrækkeligt med hjælpemidler til disse mærker.

Mandag den 17. januar

Region Nord – Bedømmelse af digital
De digitale billeder, der blev indleveret sidst i oktober, skal nu bedømmes.
Fra Negativ blev kun indleveret 11 billeder, hvilket er lidt beskæmmende.
Bedømmelsen forestås af Valby Fotoklub. Tid og sted oplyses senere.

Onsdag den 19. januar

Ølduel med KFAK
Aaflevering til klubkonkurrence

Bemærkærk: Mødested er Kildegården, Helligkorsvej 5!!!!
Denne gang er vi som udfordrerne (=sidste års tabere) på hjemmebane, og
hjemmebanefordelen skal meget gerne bruges til at hævne vores nederlag i fjor.
Reglerne er de sædvanlige: Der skal bruges 59 billeder fra hver klub, en
upartisk 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
flest 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 5. januar.
Vinterens klubkonkurrence har denne gang et tema, nemlig ”Roskilde”.
Kravet er, at billederne skal være taget inden for kommunegrænsen, men ellers er
der frit slag for fantasien og udfoldelserne, men bemærk at det er en pressefotograf
der siger sin mening om billederne. Der kan afleveres indtil 5 billeder pr. deltager.

Onsdag den 2. februar

Bedømmelse af klubkonkurrence i papir
Aflevering af serier til Region Nord
Peter Gjevert har formået at skaffe en dommer, der må antages at være godt
kendt med lokalområdet, nemlig pressefotograf Kim Rasmussen.
Den opmærksomme avislæser har, selv om det ikke altid lykkes avisernes
layoutere at huske bayline med fotonavn, garanteret bemærket Kims billeder på et
eller andet tidspunkt og ved derfor at pressefotografiet skal afspejle virkeligheden.

Aflevering til sæsonens sidste Region Nord konkurrence, serier.
Serier defineres som en sammenhængende billedserie bestående af minimum 3 og maksimum 6 papirbilleder. De enkelte billeder i en serie skal være mærket
med bogstaverne A, B, C o. s. v. for markering af rækkefølgen.
der gælder samme regler for opklæbning og mærkning som ved konkurrencer i papirbilleder. Der kan højest afleveres 2 serier pr. autor. Pris: 15 kr. pr. serie.
Bedømmelsen forestås af Damgårdshave Fotogruppe tirsdag den 5. april.
Sidste frist for tilmelding til generalforsamling (af hensyn til traktementet)
enten på mødet ellers er det på mail til Frank – fotofrank@roskildenettet.dk.

Onsdag den 9. februar
Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fotoklubben Negativ.
Dagsordenen er følgende, jf. klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (der skal denne gang vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem) samt bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
onsdag den 26. januar.

					

					
					
					

Efter generalforsamlingen
vil klubben være vært
ved et
beskedent traktement.

Tilmelding senest den 2. februar til Frank Jørgensen.

Onsdag den 16. februar
HDR med Søren

HDR -- et værktøj med flere anvendelser. HDR står for High Dynamic Range,
det vil sige en teknik, hvor man kan fange meget store spænd i kontrast. Teknikken
består dels af optageteknikker og dels teknikker i forbindelse med efterbehandlingen
af billederne.
Dette HDR værktøj kan benyttes på en række forskellige måder. Billedmæssigt spænder disse fra det abstrakte til det realistiske billedudtryk.
Vi kigger på teknikken samt hvordan denne kan anvendes til forskellige billedudtryk.
Denne aften kan eventuelt inspirere dig til onsdag 23/2 hvor vi tager ud af
huset og forsøger os med udfordringen ”Mørke gader og store kontraster”.

Onsdag den 23. februar
Med Søren i byen

Fotografisk udfordring -- ”Mørke gader og store kontraster”
Vi tager ud af huset denne aften. Ideen er at vi forsøger at fange billeder
fra byen. Udfordringen vil være de mørke gader, pladser, bygninger samt det store
spænd i kontrast, der kan være mellem de mørke områder og gadernes, pladsernes,
bygningernes belysning.
Tanken er at vi tager resultaterne fra denne aften med den efterfølgende
onsdag (d. 2/3) hvor vi kigger billederne igennem.

Torsdag den 24. februar

Region Nord – Bedømmelse af ”Papir 2”
Arrangementet forestås af Frederikssund Fotoklub.
Nærmere om tid og sted senere.

Onsdag den 2. marts

Resultater af HDR med Søren
Vi kigger på resultatet af ”Mørke gader og store kontraster”
Tanken er at dels at se en række forskellige tolkninger af emnet og hvis vi er
heldige at se forskellige anvendelser af HDR.
Hvis du er forhindret i at deltage onsdag d. 23/2, er du naturligvis velkommen til at tage nogle HDR billeder med alligevel.

DIGITAL 2010
nearly 900
ngratulations
who were not.

DIGITAL 2010 til
utorer i 60 lande –
er til de af jer,

tographer.
ens tilladelse.

Slide sh

ow: M
onoch
rome 4
Colour
9
54 min min.
.
Nature
32 min
.

PDF file

s: Pane
l of Ju
Monoch dges
rome
Colour
Nature
Statistic
s

© Comm
only w ercial use of
ith perm
ph
ision of otos on this
di
the ph
otogra sc
pher.

1/2010

Har du set skiven ?

Nå ikkeSå e-mail din bestilling til Erik Jørgensen på
evej@youmail.dk

50kr. + porto

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

