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Her er så Fotoklubben Negativs aktiviteter. Sæsonens programudvalgsmøde var meget tyndt besat!! De få fremmødtes idérigdom manglede dog ikke noget. Vi
håber, det dækker de flestes smag. Som sædvanligt: Hvis ikke, så må næste periodes programudvalg jo bare gøre det bedre.
De østdanske mesterskaber ”Mellem Sund & Bælt 2010” arrangeres denne
gang af Dansk Nikon Klub, der har lånt et medborgerhus til udstillingen. Det forlyder,
at der er en SDF-godkendelse undervejs, således at der kan opnås points til diverse
titler. Der vil tilgå meddelelse til jer, når der foreligger mere konkret nyt.
Region Nord aktiviteterne, både dem der allerede er afviklet og dem der blot
er programsat, kolliderer i denne sæson i alvorlig grad med vores programmer. Stort
set alle RN’s aktiviteter er blevet lagt på vores mødedage. Dette er naturligvis ikke
acceptabelt, og det er min fornemmelse, at RN’s bestyrelse vil vise en større hensyntagen fremover.
Udstillingsudvalget holder kortene tæt til kroppen, så det har ikke været muligt at vriste detaljer fra udvalgsmedlemmerne. Vi må derfor væbne os med tålmodighed.

Jes .

Onsdag den 25. november
Vi ser for lidt til hinandens!

For at udbrede kendskabet til, hvad sidemanden nu går og pusler med medbringer vi hver især 4 papirbilleder (helst nye). Opfordringen gælder også de, der ikke
normalt lufter deres frembringelser.25
Tanken er at den enkelte fortæller lidt om sine billeder og processen frem til
det færdige resultat. Er der brug for råd og vejledning til eventuelle ufærdige billeder,
står forsamlingen gerne bi med råd og vejledning. Jo mere diskussion, jo bedre.

Onsdag den 2. december
Skæv aften med Ansel Adams

Vores udflugt til Gl. Holtegaard og Ansel Adams udstillingen den 16. september med mere end 20 deltagere fra klubben må betegnes som en succes og en
betagende oplevelse.
Tiden den aften tillod desværre ikke, at vi kunne nå og se museets film om
Adams. De, der har set den, har rost den meget.
Peter har derfor efter forhandling med museet fået lov at låne filmen, og vi
arrangerer derfor en filmaften i klubben.
Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at man har været med på museet.

Onsdag den 9. december
Juletamtam – kl. 19,00.

”Same procedure as last year” hvad angår mad, drikke og julehygge.
Vi vil gerne holde det hidtidige niveau, hvorfor det kulinariske leveres fra Gastronetten eller tilsvarende.
Brugerbetalingen må derfor påregnes at ligge på ca. 150 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 evt. 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 6. januar

Undervandsfotografering af fugle, ekstrem makro og hurtig flash
+ Region Nord aflevering til ”Papir 2”
Per Finn Nielsen er medlem af Naturfotografer i Danmark (NFD). I årskonkurrencen 2009 vandt Per Finn kategorien Fugle samt stod for årets naturfoto. Læs
mere om NFD’s hjemmeside: www.nfd.dk Se også billederne fra årskonkurrencen
på: www.nfd.dk/aakonkurrencen/2009
Per Finns vinderbillede stammer fra et utroligt spændende projekt med at
fotografere hvinænder under vandet. Det er ikke svært at forestille sig de mange
forhindringer, der skulle klares, inden de gode billeder begyndte at dukke op.
Ud over de spændende undervandsbilleder af fuglene arbejder Per Finn
med en række andre interessante områder. Per Finn vil også fortælle lidt om makro i
lidt større forstørrelse end normale makrooptikker kan klare.
Har du eksperimenteret med din flash for at se, hvor hurtige bevægelser du
kan fryse med flashglimtet? Har du tænkt over konkret, hvor kort glimt din flash kan
præstere? Prøv at tage din flash med denne aften og få målt hvor hurtig den er.
Du kan se Per Finns profil samt nogle af hans billeder på dette link: http://
www.nfd.dk/galleri.php?nr=385
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 24. februar og arrangeres af KFAK.

Onsdag den 13. januar
”Skæv onsdag” Workshop i portrætlyslægning

Peter har lovet at styre denne aften, hvor man selv kommer i ilden og får
lejlighed til at arbejde med lys og opstilling.
Der er ikke plads til passive. Kun deltagere med medbragt kamera og evt.
stativ og en intention om at gøre en aktiv indsat er velkomne.
Deltagerantallet er begrænset til 10-12 mand m/k, og der forudsættes tilmelding til Peter senest på mødet den 6. januar eller på tlf. 46 36 22 63.

Onsdag den 20. januar

Bedømmelse digitalkonkurrence
+ aflevering af billeder til Region Nords konkurrence i serier
+ aflevering af billeder til ølduel med KFAK
Dommens time er nu kommet for de digitale filer, der blev afleveret den 28.
oktober. Endnu en gang lader vi en af Region Nord’s nyuddannede dommere komme
til orde.
Endvidere 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. Format som sædvanligt
30x40 cm. Gebyr 30 kr. pr. serie.
Bedømmelsen arrangeres af Halsnæs Fotoklub og finder sted torsdag den
15. april.
Til duellen med KFAK mandag den 25. januar bedes I indlevere (indtil) 5 af
jeres bedste billeder i 30x40 cm. Det skal være nye billeder, der ikke tidligere har
været brugt i denne sammenhæng!

Aftale om samkørsel til KFAK
Mandag den 25. januar
Fotoduel med / mod KFAK.

Denne gang er vi på udebane, nemlig i KFAK’s lokaler på Jagtvej 11, 2200
N, hvor vi skal forsvare vores sejr fra 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 KFAKbillede 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 20. januar.

Onsdag den 3. februar

”Hvad værktøjskassen gemte?”

?

					
						
Dette er ikke titlen på en ny kri					
mi, men en aften helliget teknikken og
					
entusiasternes legetøj.
						
Vi vil gerne se så meget med
					
bragt isenkram som muligt og af så
					
mange mærker som muligt. Det skal ikke
					
være Nikon og Canon det hele!
						
Lad os få en snak om, hvorfor
					
denne optik eller dims blev anskaffet, om
					
den har levet op til forventningerne eller
					
få gode råd om anvendelsen.
						
Er der nogen, der har noget til
					
salg, kan det også medbringes denne
					
aften.

Tilmelding til generalforsamlingen sker til Frank.
Onsdag den 10. februar
Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fotoklubben Negativ.
Dagsordenen er følgende, jf. 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 denne gang vælges formand og
et bestyrelsesmedlem) samt bestyrelsessuppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 27. januar.
Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et beskedent traktement. Tilmelding senest den 3. februar til Frank.

Onsdag den 17. februar

HDR samt aflevering til sæsonens 3 klubkonkurrence.

Det er rygtedes, at vores gamle formand, Erik, som en anden alkymist, har
puslet med HDR i sit laboratorium.
For at afprøve omfanget heraf – ikke kun toneomfanget – har vi inviteret
ham til at give nogle smagsprøver.
		
Da pædagogikken jo også er en af Eriks stærke sider, har han lovet
også at demonstrere, hvordan man kommer frem til de spændende resultater.

Onsdag 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 KFAK og foregår i Lyrskovgade 4, 1758 København V. Det plejer at være kl. 19,30.

Onsdag den 3. marts

Michael Rønsdorf viser lydbilleder
Vi har tidligere haft Michael ude og vise uddrag af sin fantastiske kunnen
med hensyn til bl.a. naturbilleder.
De, der har deltaget i SDF’s landsmøder, har også haft lejlighed til at se et
andet af hans talenter, nemlig lydbilleder, hvor han har placeret sig helt i toppen.
Vi synes, at klubbens øvrige medlemmer også skal have chancen, og kan
love jer en flot og betagende aften, når Michaels billeder ruller over skærmen.
Michael har også lovet at forklare lidt om tilblivelsen og give et input til, at vi
andre kan forsøge os i genren.

Skærmbriller

finder du på
Ro’s Torv 28 Roskilde
gratis synsprøve på Tlf 46362588

Fotoklubben NEGATIV, Vestergade 17, bagest tv. 1.sal
Mødedag: Hveranden onsdag kl. 19.00
Formand:
Jes Lyngsie
		
Peterssæde 6, Svogerslev
		
4000 Roskilde
Tlf: 46 38 33 81

