Klubprogram foråret 2018
(sidst redigeret den 15. april 2018)

11. januar

Velkommen efter juleferien / Steen

alm. torsdag

Foredrag 1 / Steen
Palle Schultz – Portrætfotografering

18. januar

Workshop 1 / Steen

skæv torsdag

RNFoto – ”Papir 2” forberedelse
Vi sætter os sammen med vores billeder til RNF-konkurrencen,
ev. med passepartout skæring.

25. januar

Workshop 2 / Martin

alm. torsdag

Basics til blitz/flash
Aflevering til fotokonkurrencen 1/18:
Papir: Frit emne
Digital: ”Set fra oven”
Max 2 billeder i hver kategori.
Aflevering til RNFoto – ”Papir 2”

8. februar

Workshop 3 / Ib & Martin

alm. torsdag

Billedbedømmelse

22. februar

Bedømmelse af fotokonkurrencen 1/18

alm. torsdag

Med ekstern dommer
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1. marts

Workshop 4 / Steen

skæv torsdag

RNFoto – ”Serier” forberedelse
Vi sætter os sammen med vores billeder til RNF-konkurrencen

3. marts

Fototur 1 / Steen

lørdag

Gamle Teknisk museum
blev aflyst pga. vejret.

8. marts

Generalforsamling

alm. torsdag

Aflevering til RNFoto – ”Serier”

13. marts

RNFoto - ”Papir 2” bedømmelse

tirsdag

FK Negativ Roskilde er vært
(Arrangementer finder sted i Timianhaven 5, 2630 Taastrup)
Nærmere information på bloggen

15. marts

Workshop 5 / Ib & Martin

skæv torsdag

FK 2/18 – aflevering forberedelse
Vi sætter os sammen med vores billeder, især med henblik til billedkomposition osv.
Det vil være muligt at beskære sine passespartouts i aften.

22. marts

Billedaften 1 / Steen & Martin

alm. torsdag

”Vis dine billeder” – et nyt måde at få konstruktiv feedback af sine billeder
Nærmere information på bloggen
Aflevering til fotokonkurrencen 2/18:
Papir: ”Action”
Digitalt: Frit emne
Max 2 billeder i hver kategori
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5. april

Foto-seance 1 ”Særlige portrætter” / Martin

alm. torsdag

Vi øver os i forskellige teknikker for at få et par gode skud ud af
Fototur 2 ”Fotografer i den blå time” i Gilleleje
blev aflyst pga. vejret.

7. april

Minimaraton 1/18 / Steen

lørdag

Kommer til at foregå i Helsingborg
Tilmelding på bloggen

12. april

Workshop 6 / Steen & Martin

skev torsdag

Velkommensaften til vores nye(re) medlemmer
Kom med i fotoklubben

15. april

Fototur 3 / LarsA

søndag

Frilandsmuseet Frederiksdal i Helsingborg
Mødested og tid: se bloggen
Tilmelding på bloggen
Upload max. 6 billeder til galleriet

19. april

Bedømmelse af fotokonkurrencen 2/18

alm. torsdag

med ekstern dommer
(Bedømmelse af RNFoto serier foregår samme dag.
Køge Fotoklub er vært, nærmere information på bloggen)

26. april

Workshop 7 / Steen & Martin

skæv torsdag

FK 3/18 – aflevering forberedelse
Vi sætter os sammen med vores billeder, især med henblik til billedkomposition osv.
Det vil være muligt at beskære sine passespartouts i aften.
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3. maj

Bedømmelse af Minimaraton 1/18

alm. torsdag

med ekstern dommer.
Aflevering til fotokonkurrencen 3/18:
Papir: Serie (frit emne)
Digitalt: ”Blå time”
Max 2 serier/billeder i hver kategori

17. maj

Foredrag 3 / OleN

alm. torsdag

Henrik Schurmann fra hans ture til Island

24.–27. maj

Fototur 4 / OleN

torsdag-søndag

Hamburg
Transport med bus og/eller tog ca. 800 kr.
Hotel med eneværelse - 3 nætter ca. 2.100 kr.
Se nærmere på bloggen.

31. maj

Bedømmelse af fotokonkurrencen 3/18

alm. torsdag

med ekstern dommer

7. juni

Billedaften 2 / Steen

skæv torsdag

Fotos fra Fototuren 2,3 og 4 (Hamburg)
Forevisning af billeder

14. juni

Fototur 5 / Steen

alm. torsdag

Aften i Gilleleje
Vi mødes i klublokalet kl. 18.30, og kører i bil til Gilleleje for foto

17. juni

Fototur 6 /Steen & evt. Monica

søndag

Riddermarked Esrum Kloster
Mødested og tid: se bloggen
Tilmelding på bloggen
Upload max. 6 billeder til galleriet
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28. juni

Sidste aften før sommerferien / Steen

alm. torsdag

Gennemgang af billeder fra fototur 5 og 6.
Vi ser på uploadede billeder og får en snak om dem
Præsentation af efterårets program
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