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10. aug

Velkommen efter sommerferien

v/Steen

alm. torsdag
Sommerbilleder

v/ Martin

Vi ser dine bedste billeder fra i sommer
Hver kan uploade max. 3 billeder til galleriet
Aflevering til FK-4 konkurrencen

v/Lars

Se nærmere på bloggen.
Papir: Frit emne
Digitalt: Farven rød
Max 2 i hver kategori.
Ud og fotografere Aftenfoto 2

v/ Martin

Efter kort introduktion til øvelse / tur går vi ud i byen.
Emne: sjove og særlige portrætter
Hver kan uploade max. 3 billeder til galleriet

17. aug

WorkShop 1 - RNF-papir1 forberedelse

skæv torsdag

Vi sætter os sammen med vores billeder til RNF-konkurrencen

20. aug

Fototur 7 ” Det gamle tekniske museum"

søndag

Mødested og tid: Nordre Strandvej, indgang fra Marievej, Helsingør
kl. 11:00-ca. kl. 15:00
Hver kan uploade max. 6 billeder til galleriet
Tilmelding på bloggen.
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v/Bo

v/Steen

24. aug
alm. torsdag

Foredrag "At fotografere arkitektur" med Emilie Koefoed
Twitter

31. aug

WorkShop 2 - passepartout

skæv torsdag

Det kan både bruges til FK5 og RNF-papir 1

2. sep

Minimaraton 2

lørdag

Tilmelding på bloggen

7. sep

Bedømmelse af FK-4 konkurrence

alm. torsdag

Med ekstern dommer

v/Ib

v/Martin

v/Steen

Aflevering til RNF-papir 1

14. sep

WorkShop 3 – fototeknik

skæv torsdag

"Fotografer´ med din mobil"

v/Martin

Tilmelding på bloggen

17. sep

Fototur 8 ”Ringovn”

v/Ib

søndag

Mødested: Ringovnen Nivaagaard Teglværk, Teglværksvej 23, 2990 Nivå
Mødetid: kl. 10.00
Hver kan uploade max. 6 billeder til galleriet
Tilmelding på bloggen.
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21. sep
alm. torsdag

Foredrag "Arbejde med fotografiske projekter" med Henrik Wessmann
v/Bo
Henrik’s hjemmeside: https://henrikwessmann.dk
Men’s Portrait: http://evers-wessmann.dk

Klubprojekt – oplæg ...v/Lars
Aflevering til FK-5 konkurrencen

v/Lars

Se nærmere på bloggen.
Papir: Skygge/skygger
Digital: Frit emne
Max 2 i hver kategori.

28. sep

Klubbens første fotoprojekt

skæv torsdag

Startmøde - læs mere på bloggen
Gennemgang af fototur 8

v/Lars

v/Steen

Der ses på uploadede billeder fra Ringovnen.
Vi får en snak om dem.
Ikke kritik men konstruktiv samtale, som kan gøre os alle bedre.
Derefter

5. okt

Bedømmelse af Minimaraton 2

alm. torsdag

Med ekstern dommer

8. okt

Fototur 9 ”Arkitektur i Nordhavnen i København"

søndag

Vi mødes på Nordhavn Station kl. 11.00
Hver kan uploade max. 6 billeder til galleriet
Tilmelding på bloggen.
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v/Ib

12. okt

WorkShop 4

v/Steen & Martin

skæv torsdag

Digitale billeder til RNF-digital som bedømmes i Kulturværftet d. 27. november
Gennemgang af fototur 9

v/Steen

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

16. okt

RNF-digital aflevering

mandag

Husk: sidste mulighed for upload i dag!!!
Her kan du læse omkr. reglerne
Her kan du uploade dine billeder

19. okt

Bedømmelse af FK-5 konkurrence

alm. torsdag

Med ekstern dommer

25. okt

RNF-papir1 bedømmelse

onsdag

Torstorp Fotoklub er vært!
Se mere på bloggen
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2. nov

Foredrag om kunstfoto med Morten Funder

v/ Lars

alm. torsdag
Aflevering til FK-6 konkurrencen

v/Lars

Se nærmere på bloggen.
Papir: Frit emne
Digital: Arkitektur
Max 2 i hver kategori.

9. nov

WorkShop 5 – fototeknik

skæv torsdag

"Makrofotografering"

v/Steen

Tilmelding på bloggen

16. nov

WorkShop 6 - "Foto-Session 2"

v/Martin

alm. torsdag

27. nov

RNF-digital bedømmelse på Kulturværftet

mandag

Vi er vært!

v/Steen

Se mere på bloggen

30. nov

Bedømmelse af FK-6 konkurrence

alm. torsdag

Med ekstern dommer

14. december

Sidste aften før jul

alm. torsdag

Kåring af årets fotograf

v/Steen

Præsentation af forårets program.
Brainstorming - hvad vil i gerne derudover lave i næste år
Julafslutning
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