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Velkommen til vintersæsonen 2007-2008
Hermed Fotoklubben Negativs program for denne vinters aktiviteter. Vi har som altid forsøgt at samle en blandet buket, som forhåbentlig
falder i medlemmernes smag. Og skulle dette ikke være tilfældet, er forårsholdet meget velkomne til at gøre det bedre…….

Onsdag den 21. november
Vi begynder vintersæsonen med at besøge den store Richard Avedon-udstilling på Louisiana, hvor der vises over 200 værker kronologisk
fra 1946 til Richard Avedons død i 2004. Stort set enhver person af politisk eller kulturel betydning gennem de seneste 50 år er blevet fotograferet
af Richard Avedon, og ikke kun i modeverdenens glamourøse æstetik.
Vi mødes kl. 19.30 på den indvendige side af Louisianas hovedindgang. Entreen er for egen regning, og den efterfølgende kaffe er på
klubbens.

Onsdag den 28. november
For vistnok tredje år i træk er det Torstorp Fotoklub, der arrangerer
bedømmelsen af sæsonens første Region Nord papirbilledkonkurrence.
Det kommer til at foregå i Torstorp Skoles aula, Torstorpvej 1, på det sædvanlige tidspunkt kl. 19.30.
Torstorp Skole ligger i Høje Tåstrup lige bag City 2.

Onsdag den 5. december
Traditioner er som bekendt til for at blive vedligeholdt, og ikke
mindst de kære gamle juletraditioner, hvor vi med målrettet flid æder og
drikker os til godt og vel fordærvet.
Vi vil gerne fortsætte i samme gode kulinariske spor som i de senere år, og vi har derfor besluttet, at vi også denne gang køber mad hos
Gastronetten eller andet sted med tilsvarende høj kvalitet. Vi sætter brugerbetalingen derefter, nemlig til 100 kr. pr. deltager. Det rækker godt nok
hverken til buh eller bæh, men resten afholdes af klubkassen.
Man er som altid til juletamtam velkommen til at medbringe ægtefælle eller kæreste efter eget valg, men det er enten/eller – ikke både/og!
Vi er trods alt en pæn klub………..
Medlemmerne bedes medbringe drikkelse til eget og evt. medbragte livsledsagers forbrug. Dog sælges danskvand til sædvanlige medlemsvenlige klubpriser. Klubben besidder p.t. også et lille vinlager, som vi
skal have gjort kål på.
Derudover skal I traditionen tro også medbringe en lille julegave
til en værdi af ikke (ret meget) over 3-4 €.
Tilmelding til Erik J (46 37 32 15) eller Frank (46 37 15 53) senest en uge
før.

Onsdag den 9. januar
Vi begynder det nye år med aflevering af billeder til dette års ”Mellem Sund & Bælt” – den store regionale udstilling for alle med bopæl vesten for sundet og østen for bæltet. Udstillingen arrangeres denne gang af
KFAK.
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 får
senere.
Deltagelse i ”Mellem Sund og Bælt” er gratis for klubbens medlemmer, da klubben betaler deltagergebyret. Udstillingen vises i forbindelse med et arrangement, som KFAK afholder den 23. februar.

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
den 3. marts og arrangeres af Jernbanernes Fotoklub.
Endelig afleverer vi også billeder til vintersæsonens klubkonkurrence, og her er reglerne også ganske simple: Der kan afleveres max. fire
billeder i formatet 30x40 cm med sort/hvid og farve i én og samme bunke.
Når alt dette aflevereri er overstået, vil vi se, nyde, bedømme og
diskutere de indkomne værker, og når vi har gjort det, vil vi stille følgende
spørgsmål især til klubbens yngre medlemmer: Hvilke ønsker og forventninger har man til en fotoklub, når man endnu ikke er blevet gammel?
Sagt sådan lidt diplomatisk må det nok erkendes, at alderssammensætningen i fotoklubber generelt – og ikke bare hos os – ikke helt
afspejler alderssammensætningen i befolkningen. Det skulle den gerne
komme til, og til det formål har vi brug for noget inspiration fra dem, der
endnu ikke er godt på vej mod støvets år.

Onsdag den 23. januar
Vi får besøg af natur- og landskabsfotografen Mogens Hansen,
som bl.a. hævder det synspunkt, at et billede af en gråspurv kan være
lige så godt som et billede af en havørn. Mogens vil selvfølgelig vise billeder og ”tegne og fortælle”.
Den bedste måde at præsentere Mogens Hansen på er at henvise
til hans hjemmeside – www.mlofoto.dk - hvor der er massevis at flot
natur- og landskabsfotografi at nyde. God fornøjelse.

Torsdag den 24. januar
Engang sidste år afleverede vi billeder til denne sæsons Region
Nord-konkurrence i digitale billeder. De skal nu bedømmes, og det kommer til at foregå i den forhenværende restaurant i Glostrup Idrætspark,
Stadionvej 80, Glostrup, på det sædvanlige tidspunkt kl. 19.30.

Lørdag den 26. januar
Mange af os har sendt billeder til den internationale fotosalon
The Golden. Vi tager denne lørdag til Næstved og overværer åbningen af
udstillingen – og ser den også. Der vil være fotografiske vitaminer i stor
stil at hente.
Åbningen foregår på Grønnegades Kaserne formentlig kl. 13.
Udstillingen vises frem til den 10. februar og rykker derefter til Odense.  

Onsdag den 6. februar
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve’ det, men faktisk
er vores medlem Birte Saxtorph noget af en globetrotter med mange og
lange rejser bag sig. Det har naturligvis givet et fotografisk afkast, som
vi nu får lov til at stifte bekendtskab med. Birte vil tage os med over sø
og land på en rejse til nogle af verdens smukke steder.
Denne aften afleverer vi også billeder til sæsonens Region Nordkonkurrence i billedserier – tidligere kaldet portfolier. En serie skal være
billedmæssigt sammenhængende og bestå af mellem 4 og 8 billeder. Der
kan afleveres to serier, som ikke før må have deltaget i en Region Nordkonkurrence. Gebyr 30 kr. pr. serie.
Endelig afleverer vi også billeder til en af årets absolut muntre
begivenheder, nemlig den traditionelle fotografiske duel med KFAK. Se
programmet for 18. februar.

Mandag den 18. februar
Sidste år slog vi atter KFAK i den traditionsrige årlige fotoduel.
Derfor er det igen i år KFAK, der byder op til revanche. Duellen foregår
i KFAK’s klublokaler på Jagtvej 13 i København, og vi begynder kl.
19.30.
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 være
formanden i hænde senest på klubaftenen den 6. februar.

Onsdag den 20. februar
Så er endnu en dommedag oprundet. Vi får besøg af en i skrivende stund endnu ikke udpeget herre m/k, som vil komme og kommentere
de billeder, som vi indleverede den 9. januar.

Lørdag den 23. februar
Dette års Mellem Sund & Bælt arrangeres af KFAK, og det foregår ved et arrangement i Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard,
Overgaden Neden Vandet 11 på Christianshavn (lige ved Christianshavn
station).
Der vil være åbning af udstillingen og dommergennemgang af
billederne samt et fotografisk program, hvis nærmere indhold i skrivende
stund ikke er kendt. Arrangementet begynder kl. 13.

Onsdag den 27. februar – Generalforsamling.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fotoklubben Negativ. Dagsordenen er følgende, jfr. klubbens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag

6.
7.
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (der skal vælges formand
og et bestyrelsesmedlem)
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 20.
februar.

Mandag den 3. marts
Så skal sæsonens anden Region Nord papirbilledkonkurrence bedømmes. Bedømmelsen arrangeres af Jernbanernes Fotoklub. Det vides i
skrivende stund ikke, hvor arrangementet kommer til at finde sted, men
det bliver formentlig et sted med nem adgang til en station.
Stærkt imod jernbanevæsenets natur kan det forventes, at man
starter kl. 19.30 præcis.

Onsdag den 5. marts
Vi får besøg af en af denne verdens formentlig flittigste fotografer, nemlig den svenske fotograf Nils-Erik Jerlemar, EFIAP/S, PPSA,
ARPS, ER.ISF, AVÖAV, LIIPC, OSV.
Tag kataloget fra snart sagt enhver udstilling i FIAP- og/eller
PSA-regi og slå op under Sverige, og man kan være rimeligt sikker på at
finde Nils-Erik Jerlemars navn. Listen over fotografiske titler, som NilsErik har erhvervet, taler for sig selv.
Nils-Erik Jerlemars interesseområde inden for fotografiet er ret
bredt, men med fokus på farve, form, bevægelse og også en del arkitektur. Nils-Erik er medlem af Fotografiska Föreningen i Malmö og er
Exhibition Chairman på den årlige Malmö International Exhibition of
Photographic Art.
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