Klubprogram efteråret 2018
(sidst redigeret den 1. juli 2018)

9. august
alm. torsdag

16. august
skæv torsdag

23. august
alm. torsdag

25. august
lørdag

Klubaften
•
•
•
•

Aflevering FK 4/18 v/ LarsA
Velkommen efter sommerferien v/ Martin og OleN
Vis dine sommerbilleder
Workshop 8 - ”Farvekomposition” v/ OleN
Vi får en kort undervisning af samspillet af farver, derefter går vi ud og tager
billeder i byen og mødes igen, hvor vi kan vise vores bedste skud.

Workshop 9 - ”Basic 1” v/ Stephan
Fotografi-basiskursus 1 med emnerne:
• Lukkertid
• Blænde
• ISO
• Programmer

Workshop 10 - ”Landskabs fotografi” v/ Ib
Med Tommy Jakobsen, Dansk Nikon FK
(alle opfordres til at tage et billede med som input til workshoppen)

Fototur 7 - ”Det gamle teknisk museum” v/ Steen
Vi tager portrætter med modeller
Læs mere på bloggen
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30. august
skæv torsdag

1. september
lørdag

6. september
alm. torsdag

13. september
skæv torsdag

20. september
alm. torsdag

27. september
skæv torsdag

Workshop 11 - ”Basic 2” v/ Steen og Martin
Fotografi-basiskursus 2 med emnerne:
• Brændvidde
• Dybdeskarphed
• Fokusering
• Lysmåling
• Histogram
• HDR

Minimaraton 2/18 v/ Steen
Sted: Hillerød
Infos & tilmelding på bloggen

Klubaften v/ LarsA
• RN Foto – Aflevering til ”Papir 1”
• Bedømmelse FK 4/18 med ekstern dommer

Workshop 12 ”Basic 3” v/ Martin og Stephan
Fotografi-basiskursus 3 med emnerne:
• Lys
• Komposition

Klubaften
• Aflevering FK 5/18 v/ LarsA
• Besøg fra Helsingborgs Fotoklubb v/ Steen
Læs mere om det på bloggen

Workshop 13 - ”Billedbedømmelse” v/ Ib
• RN Foto – ”Digital” forberedelse
Vi sætter os sammen med vores billeder til RNF-konkurrencen (indsendes
senest 15. oktober)
• Tag nogle af dine fotos med på print - Gruppearbejde
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29. september
lørdag

04. oktober
alm. torsdag

11. oktober
skæv torsdag

13. oktober
lørdag

Fototur 8 - ”Galopbane - Autumn Classic” v/ Monica
Klampenborg Galopbane
Mødested, tid og tilmelding på bloggen

Bedømmelse af Minimaraton 2/18 v/ LarsA
Med ekstern dommer

Workshop 14 “Basic 4” v/ Martin og Steen
Fotografi-basiskursus 4 med emnerne:
• Sort/hvid
• Kontrast

Fototur 9 - ”Fugleparken Esrum” v/ OleN
Mødested, tid og tilmelding på bloggen

15. oktober

RN Foto: Indleveringsfrist til ”Digital”

18. oktober

Bedømmelse FK 5/18 v/ LarsA

mandag

alm. torsdag

24. oktober
onsdag

25. oktober
skæv torsdag

Ekstern dommer

RN Foto: Bedømmelse af ”Papir 1”
Vært er Torstorp Fotoklub

Fotos fra fototurene 7, 8 og 9 v/ Steen og Martin
Gennemgang af billederne fra de sidste fototure
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27. oktober
lørdag

01. november
alm. torsdag

15. november
alm. torsdag

17. november
lørdag

26. november
mandag

29. november
alm. torsdag

13. december
alm. torsdag

Workshop 15 - ”Portrætfotografering” v/ Martin og Steen
Vi vil øve os indendørs i dette spændende emne og har tid hele dagen

Klubaften
• Forberedelse til Workshop 16 - ”Fotoredigering” v/ Ib
Fotos til hjemmearbejdet fordeles til medlemmerne (aflevering og
modtagelse
• Aflevering FK 6/18 v/ LarsA
• Ekstern foredragsholder om portrætfotografering v/ Niels

Workshop 16 - ”Fotoredigering” v/ Ib
Vi vil vise vores redigeringsforslag af vores og det trukket billede læs mere på bloggen

Fototur 10 - ”Frederiksværk” v/ Ib
Mødested, tid og tilmelding på bloggen

RN Foto - bedømmelse af ”Digital”
på Kulturværft hvor vi er vært.

Bedømmelse FK 6/18 v/ LarsA
Med ekstern dommer

Juleafslutning. v/ Steen
• Kaffe og kager
• Gennemgang af billeder fra Fototur 10 v/ Ib
Vi ser på uploadede billeder og får en snak om dem
• Præsentation af forårets program v/ OleN
• Kåring af årets fotograf v/ Steen

God jul og Godt Nytår!!!
Vi ses igen d. 10. januar 2019
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