Klubprogram foråret 2017
Revideret 5. april 2017

12. jan

Velkommen efter juleferien v/Steen
Fotoseance i klublokalet. v/Martin
Planlægning, fotografering, billedbehandling og præsentation. Gruppearbejde.

Lørdag

Kend dit kamera v/ Anette

21. jan

Formiddag specielt for nye og kommende medlemmer
Tilmelding på bloggen

22. jan

Fototur 1 v/Martin

søndag

Vi tager på tur til lystbådehavnen (Nordhavnen) med emnet ”istapper”
Mødested: Nordhavnen ved restauranten kl. 11.00
Upload max. 6 billeder til galleriet.
Tilmelding på bloggen

26. jan

Gennemgang af fototur 1 ”Istapper” v/Martin
Der ses på uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik men konstruktiv
samtale, som kan gøre os alle bedre.
Brug af Dropbox v/Stephan
Billedmedier på nettet v/Bo
Kan vi have gavn af dem?
Aflevere til FK-1 konkurrencen:
Papir: Bro / Broer
Digital: Frit emne.
Max 2 i hver kategori.
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9. feb

Komposition og farver i fotojournalistik v/Martin
Foredragsholder er fotojournalist Janus Engel.
http://www.janusengel.com/

23. feb

Bedømmelse af FK-1 konkurrence
Med ekstern dommer

2. mar

RN forberedelse

skæv torsdag

Workshop med billeder (serier) til RN konkurrencen

5. mar

Fototur 2

søndag

København – Rundetårn. ”Byens tage”
Mødested: Rundetårn kl. 11.00
Tilmelding på bloggen
Upload max. 6 billeder til galleriet. Fototuren blev aflyst

9. mar

Workshop v/Nikoline
At ”male” med lys (Blandt andet)
Aflevere billeder til RN-serier

16. mar

Udgår

skæv torsdag
23. mar

Generalforsamling
Aflevere til FK-2 konkurrencen. Se nærmere på bloggen.
Papir: Frit emne
Digital: Farver
Max 2 i hver kategori.

30. mar

Fototur 3 ”Golden Hour” i Gilleleje v/Martin

skæv torsdag

Vi mødes på P-plads ”Ved skrænten” / Gilbjergvej (2 km fra Gilleleje station)
kl. 18.30
Tilmelding på bloggen
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1. april

Mini maraton v/Steen

lørdag

Tilmelding på bloggen

6. april

”Sort/hvid og billedbehandling” v/Martin
Foredragsholder er Bo Hvidt.
klik her for at se mere

20. april

Bedømmelse af FK-2 konkurrence
med ekstern dommer

23. april

Fototur 4 til Esrum sø og Esrum kloster v/Steen og Ole N
Mødested: P-plads på Frederiksværksvej overfor Esrum Kloster, kl. 10.00
Fotoemne gives på dagen
Tilmelding på bloggen

27. – 30. april

Fototur 5 til Berlin

tor-søn

4 dages tur med bustransport og hotel
Se nærmere på bloggen.

4. maj

Bedømmelse af mini maraton
med ekstern dommer
Aflevere til FK-3 konkurrencen. Se nærmere på bloggen.
Papir: Kirker - serie
Digitalt: Frit emne (ikke serie)
Max 2 i hver kategori.
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11. maj

Gennemgang af fototurene 3, 4 og 5

skæv torsdag

Der ses på uploadede billeder og vi får en snak om dem. Ikke kritik men konstruktiv
samtale, som kan gøre os alle bedre.

18. maj

Naturfotografering v/Nikoline
Foredragsholder er naturfotograf Per Finn Nielsen

28. maj

Fototur 6 til Sofiero v/ Steen

søndag

Fotoemne gives på dagen
Tilmelding og nærmere oplysninger på bloggen

1. juni

Bedømmelse af FK-3 konkurrence
Ekstern dommer

15. juni

Sidste aften før sommerferien v/Steen
Gennemgang af fototur 6
Præsentation af efterårets program.
Intern "bedømmelse" af alle vores gennemførte fototure i foråret 2017
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