
 

KLUBPROGRAM 2016, 1. HALVÅR 
 
 
to 7. januar kl. 19.00 (skæv torsdag). 
Galleri Schurmann udstillere:  
Møde i klublokalet for alle der skal have billeder med til udstilling i Galleri Schumann 
Se nærmere på bloggen. 
 
 
to 14. januar 
Gennemgang af klubprogrammet 2016 1.halvår  
Billeder fra Rom v/ Ole F, Annette og Ib 
 
Aflevering af billeder til månedstemaet på papir.  
(max 2 stk. opklæbet på A4 karton, billederne uploades på galleriet senest om søndagen) 
 
Aflevering af billeder til RNF – papir 2 
Ydre mål må maksimalt være 30 x 40 eller 40 x 30 cm. inklusive passepartout 
 
 
to 28. januar 
Bedømmelse af klubbens månedstema – Papir 
 
En tandemgruppe viser sit projekt frem og  
medlemmer medtager egne fotobøger til inspiration for andre der kunne ønske at lave fotobøger. 
 
sø 7. februar 
Schurmann udstillere: Montering og klargøring af billeder (alle udstillere) 
Se nærmere om dette på bloggen. 
 
to 11. februar 
Aflevering af billeder til klubbens månedstema – Digital 
 
Gruppearbejde med billedbedømmelse med en ekstern fotograf som oplægsholder.  
Billeder fra en æske bedømmes i grupper. 
 
lø 13. februar  
Fernisering i Galleri Schurmann 
 
lø 20. februar 
Fototur – ”Vinter ved Kronborg”  Tema: ”Særligt lys” som det vigtigste i motivet. 
Vi mødes i Galleri Schurmann. Se mere på bloggen.  
 
to 25. februar 
Aflevere klubbens papir 2 med ekstern dommer. Billedet skal være opklæbet på let  
støttekarton på max. 30x40 cm inkl. passepartout. 
 
Bedømmelse af klubbens månedstema – digital 
 
Island.  
Birgit m.fl. viser billeder fra deres tur til Island med fotograf Henrik Schurmann. 
 
Gruppearbejde med billedbedømmelse af fotos fra ”Vinter ved Kronborg” 
 
sø. 28. februar: 
Nedtagning af udstilling hos Galleri Schurmann. 



 

 
 
ma. 29. februar 
Bedømmelse af RNF - papir 2 
(Brøndby Strand Fotoklub) 
 
to 3. marts 
Workshop med fotos til RNF – serier 
 
 
to 10. marts 
Generalforsamling 
Aflevering af RNF – serier 
 
 
to 24. marts (Skærtorsdag) 
Ingen klubaften 
 
 
to 7. april 
Bedømmelse af billeder, papir 2 med ekstern dommer. 
Dommeren giver også et oplæg til næste konkurrence – serier. Hvad er serier? 
 
 
lø 9. april 
Minimaraton for klubben 
Kl. 9.30 til ca. 15.00 
 
 
to 21. april 
Aflevering af billeder til klubbens konkurrence – serier med ekstern dommer. 
 
”Street photography” v/Julie von Krebs 
Det er et oplæg om ”Street” og de forskellige undergenrer - om komposition, etik, om at finde motivet samt om, 
hvordan man udvikler sig selv som street fotograf og om, hvordan man finder inspiration. 
 
lø 23. april 
Fototur til ”Rusland”.  
”Rusland” ligger ved Dronningmølle og er et naturfredningsområde hvor også  Rudolph Tegner museet ligger med sin 
skulpturpark. Nærmere om mødested og transport på bloggen. 
 
to 28. april 
(ikke klubaften) 
Bedømmelse af RNF – serier  (Køge Fotoklub) 
 
sø 1. maj 
Fototur til København med temaet ”Street photography”  
 
 
to 5. maj (Kr. himmelfartsdag) 
Ikke klubaften 
 
 
to 19. maj 
Bedømmelse med ekstern dommer af mini maraton 
 
 
 
 



 

 
lø 21. maj 
Fototur til Flammefaldet (Sverige) 
Nærmere oplysninger på bloggen. 
 
 
to 2. juni 
Bedømmelse med ekstern dommer – serier 
 
 
to 16. juni 
Gennemgang af fotos fra ”Rusland” – gruppearbejde 
Gennemgang af fotos fra Flammefaldet – gruppearbejde 
Gennemgang af fotos fra ”Street” i København - gruppearbejde 
 
 
--- Sommerferie --- 
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