Klubprogram forår 2019
10. januar

Velkommen efter juleferien v/ Steen

alm. torsdag

Foredrag om ”Stjernefotografering” - Valdemar Klauber

17. januar

Workshop 1 v/

skæv torsdag

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

24. januar
alm. torsdag

Teknikaften
(Lagring af dine billeder, finjustering af AF, farvekalibrering, rensning af kamera
osv) Se mere på bloggen.
Rediger et billede
Hver afleverer et billede til ”Rediger et billede” + trækker to billeder til
hjemmearbejde. Se nærmere på bloggen.
Aflevering til RNFoto – ”Papir 2”
Aflevering til fotokonkurrencen 1/19:
Papir: Frit emne
Digital: ”Aften/Nat”
Max 2 billeder i hver kategori.

26. januar

Workshop 2 - Portrætfotografering

lørdag

Se mere på bloggen

side 1 of 5

v/ Lisbeth & Martin

Klubprogram forår 2019

17. december 2018

skæv torsdag

Introaften til nye eller nyere medlemmer
Se mere på bloggen

7. februar

Vis dine redigerede billeder fra den 24. januar

31. januar

alm. torsdag

14. februar

Basic 1 – kursus

skæv torsdag

Se mere på bloggen

21. februar

Bedømmelse af fotokonkurrencen FK1/19

alm. torsdag

Med ekstern dommer

28. februar

Workshop 3

skæv torsdag

RNFoto – ”Serier” forberedelse

v/Lars

FK 2/19 – forberedelse
Vi sætter os sammen med vores billeder til RNF-konkurrencen og FK 2/19

2. marts

Fototur 1 / Ib

lørdag

Refshaleøen
Se mere på bloggen

7. marts

Generalforsamling

alm. torsdag

Aflevering til fotokonkurrencen 2/19:
Papir: ”Vinter”
Digitalt: Frit emne
Max 2 billeder i hver kategori
Aflevering til RNFoto – ”Serier”
14. marts

RNFoto - ”Papir 2” bedømmelse

Skæv torsdag

Negativ Roskilde er vært
Nærmere information på bloggen
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14. marts

Workshop 4 /

skæv torsdag

Vanddråber-fotografering v/ Martin

17. december 2018

Se mere på bloggen
21. marts

Foredrag med Jan Bisbjerg om ”Streetfotografering” v/ Monica

alm. torsdag

Se mere på bloggen

28. marts

Workshop 5 ”Røgfotos” v/ Lars

skæv torsdag

4. april

Bedømmelse af fotokonkurrencen FK 2/19

alm. torsdag

med ekstern dommer

6. april

Minimaraton 1/19 / Steen

lørdag

Afholdes i Helsingør evt. med deltagelse af Helsingborg Fotoklub

11. april

Basic 2 v/Steen og Martin

skæv torsdag

23. april

RNFoto - ”serier” bedømmelse

tirsdag

Køge FK er vært
Nærmere information på bloggen

25. april

Ingen aktivitet planlagt

skæv torsdag

28. april

Fototur 2 / Steen 06

søndag

Kullen
Mødested og tid: se bloggen
Tilmelding på bloggen
Upload max. 6 billeder til galleriet
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2. maj

Foredrag om Makrofotografering v/Lars

alm. torsdag

Ekstern foredragsholder
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Aflevering til fotokonkurrencen 3/19:
Papir: Serie (frit emne)
Digitalt: ”Street”
Max 2 serier/billeder i hver kategori
4. maj

JUBILÆUMS – WORKSHOP 6

lørdag

Med HELGA THEILGAARD
www.helgatheilgaard.com
Se mere på bloggen.

9. maj

Workshop 7

skæv torsdag

Objekter i bevægelse - fotografering med panorering / Martin
Se mere på bloggen

16. maj

Bedømmelse af Minimaraton 1/19

alm. torsdag

med ekstern dommer

16.–19. maj

Fototur 3 / Ole N

torsdag-søndag

Årets fototur til udlandet går til Budapest
Transport med fly
Hotel - 3 nætter
Se nærmere på bloggen.

23. maj

Basic 3

skæv torsdag

Se nærmere på bloggen

25. maj

Fototur 4 med Svenskerne til Sverige

lørdag

Med mulighed for makrofotografering
Se nærmere på bloggen
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6. juni

Billedaften 2 / Steen

skæv torsdag

Fotos fra Fototuren 1, 2, 3 og 4
Forevisning af billeder
Vi ser på uploadede billeder og får en snak om dem

13. juni

Bedømmelse af fotokonkurrencen 3/19

alm. torsdag

med ekstern dommer

16. juni

Fototur 5

søndag

Botanisk Have / Makro

20. juni

Basic 4

skæv torsdag

27. juni

Sidste aften før sommerferien / Steen

alm. torsdag

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