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Velkommen
til nye
tider

Kære alle
Velkommen til nye tider, som begynder NU. Ikke nok med at det snart bliver forår.
Fotoklubben Negativ har også fået ny formand. Den gamle er efter 14 års nogenlunde tro tjeneste nu gået på pension, og det var vel også på tide…….
Ny mand på jobbet er JES LYNGSIE, som har været medlem i mange
år, og som i ( ) bemærket i stærk modsætning til forgængeren er en af klubbens
absolutte teknikfreaks. Så nu ved man, hvor man skal henvende sig, når man har
tekniske problemer.
Vi siger rigtigt mange gange velkommen til Jes Lyngsie som ny formand
for Fotoklubben Negativ. Vi er aldeles sikre på, at Jes vil bidrage positivt til den
fortsatte udvikling af vores klub i tiden fremover.
Det program, I nu har fået, er således det sidste fra den hidtidige gamle
programredaktørs slidte pen. Den nye gamle programredaktør er ganske vist
endnu ældre, men hans pen er ikke slidt, og det er nu engang den slags, der gør
forskellen.
Kære venner. Fra den nu pensionerede ex-formand skal der lyde en stor
tak til alle for medspil og modspil, for alvor og fest og ikke mindst for mange flotte
fotografiske præstationer i løbet af de 14 år, det faldt i mit lod at være formand for
Fotoklubben Negativ. Det har været en fornøjelse. Tak for det!
Erik Jørgensen

Program for foråret 2008
Onsdag den 12. marts – Almen fototeknik.
Vi begynder forårssæsonen med at opfylde et ønske, som vi har mødt flere gange i den senere tid, nemlig ønsket om at se på noget almen fototeknik og de
dermed forbundne besværligheder.
Der lægges op til frit slaw i bolledejen. Har du tjæk på tid og blænde,
og hvordan de dele hænger sammen? Bør man bruge tidsprioritering, blændeprioritering, manuel indstilling eller for den sags skyld automatik? Nogen fiduser
angående flash? Vidvinkler? Teleoptikker? Convertere (som på nudansk kaldes
extendere)? Listen kan fortsættes efter behag og behov.
Er der en dims eller et par ”modes” på dit kamera, du ikke ved hvad er til, tager
du kameraet med – og også meget gerne brugsanvisningen! – og så forsøger vi
at finde et svar.
Guide på denne aftens tour de force bliver vores nyvalgte formand Jes Lyngsie,
der om nogen har styr på de dele.

Onsdag den 26. marts – Medlemmernes billedaften.
Vi møder af og til det spørgsmål, hvad folk egentlig laver af billeder i Fotoklubben
Negativ. For så vidt et forståeligt spørgsmål, da vi jo ikke spilder tiden med klubmesterskaber og ikke ret mange medlemmer af egen drift finder på at komme
slæbende med produktionen.
Derfor opfordres alle medlemmer – gamle såvel som nye – til at medbringe et antal om muligt ikke alt for bedagede billeder (papirbilleder). Så vil vi
sammen eller i mindre grupper gennemgå billederne og lade os imponere eller
forfærde eller noget der imellem, og forhåbentlig vil alle gå hjem med en god og
konstruktiv feed-back på billederne og inspiration til at komme videre.

Onsdag den 2. april – Fremstilling af passepartout-rammer.
Det kræver såvel et vist håndelag som en passende grad af ædruelighed at
skære passepartout-rammer. Håndelaget skal klubben nok lære jer. Det andet
må I klare selv.
Vi indskyder en ekstra onsdag i programmet og viser, hvordan man skærer rammer med 45 gradersnit. Det kræver lidt øvelse, men det er der jo så meget, der gør. (Forbindingskasse vil forefindes i klublokalet.)

Tirsdag den 8. april – Bedømmelse af Region Nord portfoliokonkurrence.
Vi skal denne tirsdag til bedømmelse af denne sæsons portfoliokonkurrence
i Region Nord. Bedømmelsen arrangeres af Rebæk Søpark Fotoklub, og den
foregår i Holmegårdsskolens aula, Plovheldvej 8, Hvidovre, på det traditionelle
tidspunkt kl. 19.30.

Onsdag den 9. april – Introduktion til nyhederne i Photoshop CS3.
Der er som bekendt kommet en ny version af Photoshop (CS3), og det er bestemt ikke nogen ringe ting. CS3 indeholder en række nyskabelser i forhold til de
tidligere versioner, og vi skal tage nogle af disse nærmere i øjesyn.
Således er ”Bridge” (som i denne forbindelse ikke er et kortspil) blevet
udstyret med masse søgefaciliteter og også med en del tingeltangel, som måske
ikke er så interessant for os. RAW-converteren har undergået en udvikling, der
er kommet nye værktøjer til, og eksisterende værktøjer er blevet videreudviklet.
Klubbens suverænt største tekniske analfabet Erik Jørgensen har forsøgt at sætte sig ind i hemmelighederne og vil bestræbe sig for at formidle dem
videre.

Onsdag den 23. april – Portfolier samt aflevering af billeder til Den Nationale og Den Censurerede 2008.
Vi bevæger os ind på et område, som vi på forskellig vis har snuset til allerede,
men som også er ganske udfordrende, nemlig portfolioer (billedserier). Hvad er
en portfolio, hvornår er den det, og især hvornår er den det ikke?
Vores medlem Else Vinæs vil med eksempler fra Region Nord og andre
steder forsøge at guide os gennem dette ikke helt uspændende emne.
Denne aften er det også tid for aflevering af billeder til såvel Den Nationale som
Den Censurerede 2008.
Den Nationale er SDF’s store årlige fotodyst. Den Nationale blev for to
år siden suppleret med Den Censurerede, hvor intentionen vistnok er, at der
skal vises ”kunstfotografi” snarere end ”fotoklubfotografi” (og lad nu være med at
spørge om, hvad forskellen er……..).

Reglerne for Den Nationale er ikke sådan lige til at begribe. Man kan
deltage i forskellige kategorier (bl.a. monochrome billeder, farvepapirbilleder og
naturbilleder), men der sker af og til ændringer. Der er i det hele taget et større
reglement, der skal efterleves, for at man kan deltage i Den Nationale.
Reglerne for Den Censurerede er til gengæld overskuelige. Der er noget
nær frit slag. I får nærmere besked både om Den Nationale og Den Censurerede
i god tid før aflevering.
Deltagelse i Den Nationale og Den Censurerede er uden (yderligere)
udgift for Fotoklubben Negativs medlemmer – klubkassen finansierer deltagergebyret.
Lørdag den 26. april – Fernisering i Farver Hammers Gård.
Vores medlemmer Bent Birk Andersen, Ebbe Eriksen, Gunnar Pedersen og John
Teglmand udstiller i Farver Hammers Gård, Ringstedgade 1.
Der er fernisering fra kl. 10.30 til kl. 14.30. Der vil sikkert være et glas
godt øl eller andet drikbart samt en peanut og en bugle til forfriskning, og der vil
være mulighed for at få sine julegaveindkøb overstået i god tid. Tænk på det til
december, hvis du ikke udnytter muligheden!
Udstillingen vises i perioden frem til den 8. maj.

Onsdag den 7. maj – Besøg hos fotograf Jesper Iversen i Kirke Såby.
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 kvalitetsskalaen, herunder nogle efter sigende aldeles imponerende
print. Læs mere på www.iversenfoto.dk.
Adressen er Rømøvej 3, 4060 Kirke Såby, lige bag Brugsen på byens
hovedstrøg.

Onsdag den 21. maj – Ingenting.
Af praktiske grunde – Jesper Plambechs rejseplaner – må vi flytte denne klubaften til den 4. juni.
Onsdag den 4. juni – Naturfotografering med Jesper Plambech.
Vi havde i januar besøg af naturfotografen Jesper Plambech, som med meget
kort varsel reddede os ud af en stærkt beklagelig situation. Jesper tilbød at lave
en aften, hvor det er vores naturbilleder, der er i centrum, og det siger vi selvfølgelig ja tak til.
Du bedes derfor medbringe et antal naturbilleder – antallets størrelse
bestemmer du selv. Jesper vil så gennemgå billederne og give gode råd og fiduser om, hvordan vi kommer videre.
I dagens anledning er vi ikke helt strikse med definitionen af begrebet
”naturfotografi”. Ideelt set må der ikke være noget menneskeskabt på et naturbillede, men det vælger vi at se lidt igennem fingrene med denne gang.
Onsdag den 11. juni – Grill-party.
Så er det ved at være sommer igen, og vi er ved at skulle lukke butikken for denne gang og sige god sommer og på gensyn til efteråret. Det gør vi på traditionel
vis med et grill-party, som vi endnu ikke ved, hvor vi holder, men det finder vi ud
af. I hvert fald bliver det med start kl. 19.00 dut.
Du er velkommen til at medbringe din livsledsager(inde), men som sædvanlig kun en enkelt. Vi vil ikke have gris andre steder end på grillen. Desuden
skal du medbringe kød og drikkelse til dit og livsledsager(ind)ens eget forbrug
samt salat eller lignende tilbehør efter instruks fra en dertil befuldmægtiget person.
Tilmelding skal ske senest en uge før til bestyrelsen.

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE

Ved det nylige formandsskift i Fotoklubben gennemgår Erik Jørgensen, der har været formand i
14 år, indholdet af den gule KODAK-kasse, der gennem de fleste år har fulgt ham på alle møderne.
Hemmelighedskræmmeri? Nej! Den nye formand Jes Lyngsie og alle de fremmødte på den årlige
generalforsamling blev grundigt orienteret.

Klubbens kasserer Frank Jørgensen have revet sig og købt et par inspirerende bøger og lidt øl som
tak for de mange års formandskab. Bøgerne er om naturfoto og om klippeklistre med politisk indhold
fra omkring 1933

Men hvad var det egentlig, der fik Erik Jørgensen til at
stoppe som formand i fotoklubben? Det, der har givet
udslaget, må helt sikker have været, at Erik på udstillingen ”Mellem sund og bælt” fik et flot diplom, og
sammen med det fulgte en fodbold. At interessen for
fodbold var så stor, vidste vi ikke, men Ok! Bare vi ser
Eriks billeder i Negativ, så held og lykke med spillet…
og tillykke med diplomet.

Fotoklubben NEGATIV Vestergade 17, bagest tv. 1.sal
Mødedag: Hveranden onsdag kl. 1930
Formand:
Jes Lyngsie
		
Peterssæde 6, Svogerslev
		
4000 Roskilde
Tlf: 46 38 33 81

