Klubprogram efteråret 2016
Redigeret 14.06.2016.

11. august

Velkommen tilbage fra ferie: v/ Ole N
Vi mødes i klubben, deltagende medlemmer fremviser hver max. 3
Feriebilleder som der tales om.
Billederne er blevet uploadet i galleri- sommerferie .
Ud og fotografere Aftenfoto 1: v/ Martin
Efter kort introduktion til øvelse / tur går vi ud i byen.
Emne: Bevægelse og focus
Hver uploader max 3 billeder til galleriet, fra turen.

18. august

Skæv torsdag. Medlemsorientering: v/ Nikoline
Specielt for nyere medlemmer orienteres der om hvordan klubben fungerer og
hvordan vi afvikler konkurrencer i Fotoklubben og i Region Nord Foto.
Tilmelding på bloggen

21. august

Søndag. Fototur 1 til Kullen: v/ Martin
Der uploades max 6 billeder til galleriet pr. deltager.
Emne gives på dagen.
Tilmelding på bloggen.
Nærmere information kommer på bloggen.

25. august

Gennemgang af billeder fra aftenfoto 1 (11. august) og
fototur 1 (21. august) - Kullen. v/ Martin
Der ses på de uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik
men konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre.
Undervisning: Passepartoutskæring med maskinen. v/ Annette Nordstrøm
Herunder, hvordan beregner man størrelse på udskæringen og hvordan virker
maskinen? Forbered dig evt., se på hjemmesiden under tips og tricks.
Se beskrivelse på bloggen.
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(d. 25. august fortsat..)
Aflevering til FK konkurrence 1: v/ Birgit
Efter det nye konkurrence koncept.
Papir: Frit emne.
Emne til Digital: Havnemiljø.
Der kan afleveres max. 2 billeder i hver kategori.
8. september

Ekstern foredragsholder: Jacob Evers. v/ Steen
Foredraget handler om sport og action.
Tag evt. fotos med hjemmefra om emnet som Jacob kan give dig nogle
kommentarer til.
Visning af billeder: v/ Steen
Nyere medlem viser billeder og fortæller om billederne og om sig selv i forhold til
foto.
RNFoto: Aflever til konkurrencen papir 1

11. september

Søndag. Fototur 2, Sandskulpturer i Hundested. v/ Steen
Der er magiske figurer opbygget i sand. Figurerne står i meget lang tid, og er
kunstværker og fotogene.
Upload max 6 billeder til galleri.
Emne gives på dagen.
Tilmelding på bloggen.

15. september

Skæv torsdag. Aftenfoto 2, Måne foto. v/ Ole.
Der mødes på Kronborg v/ Schurmann kl. 1830 ( månen står op kl. Ca. 1900 ) .
Der bliver vel muligheder for fotos fra Kronborg og fra Helsingør by ved havnen.
Upload max 6 billeder til galleri.
Tilmelding på bloggen.
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22. september

Bedømmelse af FK fotokonkurrence 1. v/ Steen og Birgit
Ekstern dommer.
Aflevering til FK konkurrence 2. v/ Birgit
Emne Papir: Gamle / frønnede døre.
Digital: Frit emne
Der kan afleveres max. 2 billeder i hver kategori.

29. september

Skæv torsdag. Undervisning: Kend dit kamera. v/ Nikoline
Henvender sig til nye og mindre øvede fotografer.
Der vil denne aften måske også komme nye til, for at høre om klubben.
Der vil blive brugt undervisningsmateriale som ligger på hjemmesiden under
Kursusmateriale modul 002 ”kend dit kamera”.
Tilmelding på bloggen.
Gennemgang af måne-foto fra d. 15. september v/Ole N
Der ses på uploadede billeder og vi får en snak om dem. ikke kritik men
konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre.

1. oktober

Lørdag. Konkurrence Minimaraton: v/ Steen.
Vi mødes foran Kulturværftet kl. 0930.
Der bliver umiddelbart før kl. 1000 trukket 6 emner, som skal fotograferes inden
Kl. 1300.
Tilmelding på bloggen.

6. oktober

Ekstern foredrag v/ Klaus Nielsen. v/ Steen
Der vil blive talt om Macro og fotostacking.
Tag evt. macro-fotos med hjemmefra som Klaus kan give dig nogle kommentarer
til.
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(d. 6. oktober fortsat..)
Gennemgang af billeder fra fototur 2 den 1. september
Sandskulptur v/ Steen
Der ses på de uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik
men konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre.
9. oktober

Søndag. Fototur 3, Macrotur til Hornbæk Plantage. v/ Steen
Tilmelding på bloggen.

20. oktober

Bedømmelse af FK fotokonkurrence 2. v/ Steen og Birgit
Ekstern dommer.
Aflevering til FK konkurrence 3: v/ Birgit
Papir: Frit emne.
Emne Digital: Mønster / mønstre.
Max 2 i hver kategori.

27. oktober

Skæv torsdag. Gennemgang af billeder fra fototur 3, Macrotur d. 9.
oktober. v/ Martin og Steen
Der ses på de uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik
men konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre.
Undervisning / forberedelse til Hubertusjagt. V Martin og Steen.
Indstilling af kamera, panorering, sport. Tips fra foredraget med Jacob Evers om
sport og action.

3. november

Bedømmelse af konkurrence Minimaraton. v/ Steen
Ekstern dommer.

6. november

Søndag. Fototur 4, Hubertusjagt i Dyrhaven. v/ Ole N og Steen
Upload max 6 billeder til galleriet
Emne gives på dagen.
Tilmelding på bloggen.
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7. november

RNFoto: Sidste dag for upload af billeder til konkurrencen Digital.

10. november

Skæv torsdag, Gennemgang af billeder fra fototur , Hubertusjagt, d. 6.
november. v/ Steen
Der ses på de uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik
men konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre
Aftenfoto 3, Aftentur i Helsingør. v/ Nikoline
Aftentur i Helsingør.
Upload max 6 billeder til galleriet.
Emner gives på dagen.
Tilmelding på bloggen.

17. november

Bedømmelse af FK fotokonkurrence 3. v/ Steen og Birgit
Ekstern dommer.

20. november

Søndag. Fototur 5, Carlsberg byen. v/ Steen
Mødested kommer på bloggen.
Upload max. 6 billeder til galleriet.
Emne gives på dagen.
Tilmelding på bloggen.

1. december

Ekstern foredragsholder, kunstfoto og portræt
v/Martin
Tag evt. fotos med hjemmefra om emnet som foredragsholderen kan give dig
nogle kommentarer til.

8. december

Skæv torsdag. Undervisning / øvelse portrætter og flashanlæg.
v/ Martin og Steen.
Vi bruger flashanlæg i klublokalet og prøver med speedlights i P-huset, det bliver
ren leg.
Tilmelding på bloggen.
Der uploades max. 6 billeder til galleriet.
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12. december

RNFoto: Bedømmelse af Digital.
Afholdes af os på Kulturværftet

15. december

Gennemgang af billeder fra fototur 5, Carlsberg byen d. 20. november
v/ Steen.
Der ses på de uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik
men konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre.
Opfølgning på Flash- seance d. 8. december. v/ Martin og Steen.
Der ses på de uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik
men konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre.
Kåring af årets fotograf. v/ Birgit
I forbindelse med det nye konkurrenceregler, med pointgivning efter placering i
konkurrencerne, findes der en vinder = årets fotograf.
Juleafslutning. v/ Steen
Kaffe, kager mm.
God jul og vi ses i januar 2017 med nye billeder.
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