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Hanne Andresen

www.fotoklubnegativ.dk

Velkommen
til
forårssæsonen 2010
Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden
i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds (NOF) aktiviteter indregnet,
synes jeg kendetegner en særdeles levende klub. Ud over onsdagen før
påske er der kun et par onsdage i resten af sæsonen, hvor der ikke er en
eller anden fotoaktivitet.
Af hensyn til langtidsplanlæggerne kan vi allerede nu oplyse at
møderne i andet halvår af 2010 vil blive på lige uger med start 25/8.
I første halvår af 2011 kører vi på ulige uger.
Debatten på generalforsamlingen om den forsøgsmæssige mødetid kl. 19, viste ganske klart, at den tidlige mødetid ikke var populær, og
vi er derfor vendt tilbage til den gamle mødetid kl. 19,30.
God fornøjelse!
							

Jes Lyngsie

Onsdag den 17. marts

Photoshop Masterclass med Per Valentin
Dette er en aften for de erfarne brugere af Photoshop. De uerfarne er selvfølgelig også velkomne, men de må indstille sig på at måtte
”nøjes” med at nyde nogle meget flotte billeder. Godt kendskab til billedbehandling i Photoshop vil være en forudsætning for at kunne følge med
i aftenens forklaringer.
Vi har fået SDF’s formand Per Valentin til at vise, hvordan han laver sine helt fantastiske kreationer. Det kommer til at foregå på den måde,
at Per medbringer nogle ”cases”, som han gennemgår fra idé til færdigt
billede. Hver case bliver vist pr. lag skridt for skridt med Pers kommentarer. Det bliver ikke direkte i ”sjoppen”, men i form af slides, hvor hvert
slide svarer et lag. Per regner med at gennemgå 5-6 cases. Derudover
viser han nogle færdige billeder og forklarer, hvordan han har arbejdet
med disse.

Onsdag den 24. marts

lydbilledserier – godt og mindre godt
Vi havde for nylig lejlighed til at stifte bekendtskab med Michael
Røns-dorfs meget flotte og fantasifulde lydbilledserier. Nu skal vi se – og
høre – hvordan andre har forsøgt at udnytte dette spændende medie.
Vi har fået fat på samtlige de lydbilledserier, der var indleveret til
Den Na-tionale 2009, hvor Ulla og Erik var dommere. Vi vil se og høre
såvel nogle gode som nogle absolut ikke ret gode serier.
Ud fra disse praktiske eksempler forsøger vi at pejle os ind på,
hvordan man skærer en god lydbilledserie til.
Jes og Peter er begyndt at lege med mediet, og de vil på anfordring kunne underholde om det rent tekniske.

Onsdag den 7. april

Lightroom ved Per Wolfsdorf, Albertslund FK.
Vi har inviteret Per Wolfsdorf til at komme og fortælle om Adobe Lightroom. Per kommer på anbefaling fra flere Region Nord klubber.
Lightroom består bl.a. af en database og en ret avanceret billedbehandlingsdel, som til en vis grad overflødiggør Photoshop.
/pgp

Lørdag den 10. april

Fernisering Mellem Sund og Bælt

Fernisering kl.13,00 i Valby Medborgerhus,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Udstillingen er åben: 1. april - 30. april.
Lørdag og søndag kl. 12.00 - 16.00, onsdag kl. 13.30 – 16.30.

Tirsdag den 13. april

Uri Golman i Ølstykke Fotoklub
Ølstykke Fotoklub har været til lommerne og har inviteret Uri Golman til at komme og fortælle og vise billeder.
For den beskedne sum af 20 kr. pr. hoved er Negativs medlemmer
inviteret til at deltage, MEN KUN UNDER FORUDSÆTNING AF KLUBVIS TILMELDING, d.v.s. ingen kører til Ølstykke uden forudgående bindende tilmelding til Jes.
Skulle der være nogen, der ikke kender Uri Golman, så kig på
hans hjemmeside: www.urigolman.dk. Hans bog Arctic Light kan sikkert
også købes denne aften.

Onsdag den 14. april
SDF-aflevering

SDF-aflevering – se SDF Nyt og SDF’s hjemmeside om reglerne.
Klubkassen betaler som sædvanligt medlemmernes deltagergebyr.
Autorerne forklarer samtidig om deres valg af komposition og øvrige virkemidler.
Årets SDF-landsmøde bliver afholdt på Sankt Helene i Tisvilde. Sidste år nedsatte bestyrelsen en Landsmødekomité, som fik til opgave at styre
SDF’s landsmøder sikkert i hus, med den arrangerende klub. Denne komité
består pt. af 4 personer, som sammen med Herlev Fotoklub står for vores
landsmøde 2010.
Der afvikles Workshops, festmiddag, udstilling, overnatning og ikke
mindst fest på samme sted.

Torsdag den 15. april kl. 19,30
Region Nord - Serier

Bedømmelse af serier hos Halsnæs Fotoklub, Ågalleriet, Hans
Futtrups sti nr. 3, 3300 Frederiksværk.

Onsdag den 21. april kl. 19,30
Photoshop Elements

Det er en svær opgave at finde en, der har tilstrækkeligt styr på
Adobe Elements, så han / hun også kan undervise os.
Men det lykkedes, så nu er det op til dig at møde op til denne
lærrerige aften, hvor vi skal have undervisning i brugen af Elements, der
jo, i modsætning til storebror CS4 er i en prisklasse, hvor alle kan være
med.
Vi ses til en spændende aften. 				
/pgp

Onsdag den 21. april kl. 19,30
Region Nord - Foredrag

Region Nord har indbudt freelancefotografen Jan Trzaskowski,
der i de seneste fem år rejst verden rundt og taget billeder.
De bedste billeder er samlet i en fotobog, som udkom den 24. november
2009.
Bogen udgør sammen med hjemmesiden www.travelphotography.
dk både et kunstprojekt, en rejsebog og en fotoguide.
I dette foredrag vil fotografen fortælle om sine erfaringer med bogudgivelsen og udstillingen.
Jan Trzaskowski vil også vise og fortælle om udvalgte billeder fra
bogen, samt give sit syn på ”det gode rejsebillede”.
Aftenens vært er Ølstykke Fotoklub og arrangementet foregår i
Udlejre kirke, Ørnebjergvej 7, 3650 Ølstykke.

Onsdag den 28. april
Makrofoto

Jimmy Lassen - årets naturfotograf 2008 - har vi inviteret til at vise
sine helt fantastiske makrofoto. Første gang jeg mødte Jimmy var til årsmødet 2008 i NFD. Her var hele lørdag formiddag sat af til at tage rundt
i landskabet for at tage gode fotos, der kunne bruges til en lille konkurrence om eftermiddagen.
Vi startede tidligt om morgenen. Jimmy stod bøjet over sit kamera
på stativ, kun 20 cm. over jorden, midt ude i den grønne mark. Jeg gik
langs kysten, kiggede på fugle, men fik taget nogle landskabsbilleder.
Da jeg efterhånden kom tilbage ved udgangspunktet, hvem stod så på
samme sted med kameraet 20 cm over jorden? Jimmy - og hvem vandt
så den eftermiddag?
Vi får nok også andet at se ud over makrofoto. 		
/pgp

Søndag den 2. maj

Ølstykke Fotorally, Udlejrevej 13B, Ølstykke
Rally’et starter som sædvanligt kl. 10 (morgenkaffe og køb af deltagerbeviser fra kl. 9) og der er 3 timer til at dække to emner, som afsløres
på dagen. Aflevering vil være senest torsdag den 20. maj.
Plakaten med detaljer kan hentes på: http://www.regionnordfoto.
dk under ”Aktiviteter” Der er bedømmelse 10. juni.

Onsdag den 5. maj
Color Management

Endnu en aften får vi besøg af Per Wolfsdorf, denne gang for at få
styr på farverne, både i kamera, monitor og ved printning. Hvordan hænger det hele sammen og hvorfor farveprofiler? Per kommer ind på hvilke
kriterier der kan stilles ved køb af monitor.
Det er et meget stort og tungt emne, der nok kan bruges mange
timer at få styr på.
/pgp

Onsdag den 12. maj

Landskaber – komposition og opbygning m.m.
De fleste kender ”Biogon” og mange kender dens medlemmer.

Vi har lige haft besøg af Michael Rønsdorf, der viste billeder med
lyd. Nu får vi besøg af Thorbjørn Ponsaing, der nok er den fra hvem, jeg
har set de flotteste landskabsfotos. Thorbjørn, der også er medlem af
NFD, ”NaturFotografer i Danmark”, har fotograferet i mange år, både i
mellemformat og 4,5x5 tommer. Vi har tidligere haft besøg af Thorbjørn,
hvor han viste papirkopier af de store formater, og de var imponerende.
Thorbjørn er lige som os andre også blevet digital, et medie det
kan være meget kostbart at overføre de gamle filmdyder til. Især hvis
man vil beholde mellemformatet bliver det dyrt.
Det bliver en meget interessant aften, hvor vi garanteret får nye
/pgp
ideer om det at fotografere landskaber. 				

Onsdag den 26. maj

Bedømmelse af klubkonkurrence
Flere af jer kender og har været på besøg hos fotograf Jesper
Iversen, Kirke Såby. Vi har fundet det fristende at se, hvad en prof kan få
ud af at se på vores billeder. Selv om det ikke er noget, Jesper plejer at
gøre, har han lovet at være dommer over de indleverede billeder.
Da vi ikke tror, bedømmelsen kan udfylde hele aftenen, har han
lidt guf med til Nikonfolket: Jesper bruger i det daglige Nikons købeprogram Capture NX2 og vil demonstrere og fortælle lidt herom.
Jesper siger, at selv for ikke-Nikonfolk kan der godt være et og
andet at tage med hjem.

Onsdag den 9. juni

sæsonafslutning i klublokalet kl. 19,00

w

Da vi ikke må tænde bål i klublokalet, holder vi sæsonafslutningen på samme måde som i fjor. Det vil sige, at vi hver især medbringer
ægte-/uægtefælle samt nødvendig mad og drikke.
Nærmere om tilmelding senere.

Torsdag den 10. juni

Ølstykke Fotoklub – Bedømmelse af fotorally
Bedømmelse af fotorally på Græstedgård. Se www.oelstykke-fotoklub.dk
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