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Sikke en sommer, ikke meget at råbe hurra for
Men det bliver der med garanti i løbet af efteråret.
Programudvalg og fokusgrupperne har igen sammensat
et spændende og varieret program, med inspiration til
mange timer aktivitet i vores fotografiske univers.
Og til oktober skal Downstairs være vært ved SDF´s
landsmøde, som afholdes i Tisvilde – tag med.
Vi glæder os til mange fornøjelige timer sammen med
jer alle sammen.
På bestyrelsens vegne, Claus Carlsen

Foto: Lunah Lauridsen

August
14. Mette Sandbye, Fotografi som kunst - fra 1970'erne til i dag
Mette Sandbye er professor i fotografistudier og institutleder ved Institut for Kunstog Kulturvidenskab på Københavns Universitet.
Hun er derudover kunst- og fotografikritiker ved Weekendavisen.
Mette har skrevet en lang række bøger, bl.a. ”Mindesmærker”, ”Tid og erindring i
fotografiet og Kedelige Billeder”, ”Fotografiets snapshotæstetik”.

Mette fortæller om sit eget forskningsarbejde med fotografiet over de sidste 25 år og
på den vis kommer hun ind på udviklingen i fotografiet som samtidskunst siden
1970’erne, dansk såvel som internationalt.
Desuden kommer hun ind på udviklingen af hverdagsfotografiet i samme periode.

Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Jan
Danny
Nørgaard
Guldborg Hansen

Foto: Jesper Freming

21. Benspænd der forbinder
Det er nemt at tage et foto. Men kan du også tage et godt billede når du bliver
presset?
Vi sender jer ud på en fotoopgave med et benspænd der gør det (lidt) sværere.
Vi mødes i klubben hvor aftenens emne og benspænd udleveres, og vi mødes i
klubben igen. Her viser vi resultatet af aftenens anstrengelser, diskuterer billederne
og fortæller hvad vi oplevede.
Aftenens opgave går ud på at skabe forbindelser, men mere får du ikke at vide nu.

Arrangementer starter kl. 19.00

Nyhed:
Til efterårets tre benspænd, vil vi lave en ”gruppetto” for dem der har lyst til at gå ud
på opgaven i en større gruppe.
Til dette formål kan du med fordel bruge smartphone-app’en Glympse. Med tagget
DownstairsGruppetto2017 kan du nemt finde tilbage til gruppettoen, hvis i bliver
væk fra hinanden.
Hvis du vil benytte app’en bedes du installere den inden du møder i klubben, så
hjælper vi dig i gang.

Foto: Christa Christensen

28. Dine fokusfotos, på tværs af fokusgrupperne
Vi vil gerne se de bedste, sejeste og sjoveste fotos fra klubbens fokusgrupper. Denne
aften giver vi skærmtid til fotos der falder inden for de enkelte gruppers emner.
Send fotos til visning på aftenen med wetransfer.com senest dagen før til
lars.ds@hauschultz.dk. Formatet skal være jpg, og max 1920x1080 pixels.

Arrangementet starter kl. 19.30
HUSK: aflevering til klubkonkurrencens 3 afdeling

September
04. Din yndlingsfotograf, vis og fortæl
Er der en fotograf du beundrer over alle andre? Eller har du set et foto du ikke kan
glemme?
Så vil vi gerne høre lidt om fotografen, se nogle af hans/hendes fotos eller dit
yndlingsfoto – og ikke mindst høre hvorfor du er begejstret. Alternativt vil vi gerne se
din egen fortolkning af fotografens værk.
Send fotos til visning på aftenen med wetransfer.com senest dagen før til
lars.ds@hauschultz.dk. Formatet skal være jpg, og max 1920x1080 pixels.

11. Benspænd der bevæger
Vi sender jer igen ud på en fotoopgave med et benspænd der gør det (lidt) sværere.
Vi mødes i klubben hvor aftenens emne og benspænd udleveres, og vi mødes i
klubben igen. Her viser vi resultatet af aftenens anstrengelser, diskuterer billederne
og fortæller hvad vi oplevede.
Denne gang handler det om at skabe bevægelse, og mere får du ikke at vide nu.
Arrangementer starter kl. 19.00

Foto: Morten Gabel

Foto: Morten Lundshof

18. Mathias Svold og Ulrik Hanemann
Mathias Svold og Ulrik Hasemann har i forbindelse med deres uddannelse som
fotojournalister på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole lavet flere fotoprojekter
sammen.
Et af disse er serien "The forest is slow" som de viste på Copenhagen Photo Festival
– en smuk og sanselig fortælling om Rold Skov og de mennesker der til daglig
færdes i den.
Mathias og Ulrik tager hver for sig meget forskellige fotos, og de vil fortælle om nogle
af deres projekter og om hvordan de som to individuelle fotografer formår at skabe
helstøbte værker som "The Forest is slow".

www.theforestisslow.com
www.mathiassvold.dk
www.hasemannphotos.com

Arrangementet starter kl. 19.30

25. Fotos der forandrer, vis dit vigtigste foto
Nogle fotos forandrer verden. Har du et foto der forandrede dit liv, eller som betyder
meget for dig? Så tag det med og fortæl lidt om det.
Når du nu er i gang, vil vi også gerne se dit grimmeste og dit skæveste foto.
Send fotos til visning på aftenen med wetransfer.com senest dagen før til
lars.ds@hauschultz.dk. Formatet skal være jpg, og max 1920x1080 pixels.

Arrangementer starter kl. 19.30

Foto: Claus Carlsen

Oktober
02. Bedømmelse 3 afdeling
Nu begynder det at blive spændende. Hvem kniber sig ind i top 10, og hvem løber
med de bedste placeringer i de fire kategorier.
Uanset om du deltager eller ej, så er der masser gode billeder, og velvalgte
dommerkommentarer at tage med hjem.
Arrangementet starter kl. 19.30

09. Kristine Kern, Fotografisk Center
Kristine Kern har været leder af Fotografisk Center siden 2011. Fotografisk Centers
primære formål er at udbrede kendskabet til og interessen for fotografi – fra
billedkunst til fotojournalistik.
Fokus ligger på samtidigt kunstfotografi. Centeret producerer løbende udstillinger
med dansk og internationalt fotografi og relaterede praksisser som video- og
filmkunst og har særligt fokus på det nordiske område.
Kristine Kern f. 1967 er mag. art. i Kunsthistorie fra Institut for Kunst- og
Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
Tidligere har Kristine Kern bl.a. arbejdet som udstillingsinspektør i Kunstforeningen
GL STRAND, museumsinspektør på Statens Museum for Kunst, lektor på Det Fynske
Kunstakademi og ekstern lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved
Københavns Universitet og som kunstkritiker, både som anmelder ved dagbladet
Politiken og som bidragyder til en række tidsskrifter og antologier.
Kristine Kern vil dele af sin enorme viden om fotografi med os.

Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Stefan Nielsen

Foto: Kristian Sig

16. Keld Skjødt, Instagram
Keld Skjødt, medlem af Downstairs siden 2015, overrasker gang på gang med sit
sikre blik for lysets virkning på alt omkring os, og med sin inspirerende udfordring af
fotomediets grænser.
Keld tager mange af sine fotos med sin iPhone, og har en profil på Instagram med
godt 22.000 følgere.
Han vil fortælle om sin og andres kunst på det sociale medie, og tage os med på en
rejse gennem et kunstnermiljø der ligger i udkanten af det etablerede fotografi.
Fotografi som kunst handler nemlig i høj grad om at kunne fortælle en historie, ikke
bare i ens fotos, men også i ens fotografiske arbejde.
Arrangementet starter kl. 19.30

23. Benspænd i mørket
Efterårets sidste benspænd handler om at tage fotos i mørke, så vi anbefaler at du
medbringer dit stativ.
Vi starter igen fra klubben, hvor aftenens emne og benspænd udleveres. Vi slutter
også i klubben, hvor vi sammen ser resultatet af aftenens anstrengelser, diskuterer
billederne, og fortæller hvad vi oplevede.
Arrangementer starter kl. 19.00

30. Ditte Bolt, Samtaler Uden Ord
En visuel dialog mellem 8 fotografer: Ditte Bolt, Maria Bergmann Drougge, Marc
Fluri, Linda Hansen, Natascha Thiara Rydvald, Louise Bøgelund Saugmann, Signe
Vad og Jørn Zoëga.
Initiativtager og fotograf Ditte Bolt kommer og fortæller om udstillingen ”Samtaler
Uden Ord” og om hvordan den er blevet til. Billederne hænger lige nu i Fælledparken
og frem til 30. november 2017.

De 8 fotografer har arbejdet sammen over en 3 måneders periode, hvor de har
“kommunikeret” indbyrdes med deres billeder og dermed skabt det samlede værk
bestående af 36 billeder.
Hver enkelt fotografs nyskabte billede er blevet en stafet, som er givet videre til den
næste fotograf som en inspiration, en provokation, en invitation eller et spørgsmål.
Derved er der opstået billedlige svar på billedlige udfordringer - visuelle samtaler samtaler uden ord.
Fotograferne har kun set de billeder, de selv har modtaget. Derfor er værket ikke
kurateret undervejs eller bagefter. Det er den helt rå samtale - den nøgne og
upolerede dialog som vises.

Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Lars Hauschultz

Foto: Lisbeth Hjorslev

Foto: Thomas Pedersen

November
06. Lær fra hinanden, en aften i godt selskab
Er der noget bedre end at lære fra dem man kender? Vi arrangerer en ”poster
session” hvor de som vil lære fra sig, stiller op med en planche, og de som vil lære,
”mingler” rundt mellem ”udstillerne”, lytter og stiller spørgsmål.
Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at lære og lære fra sig om;
teknik, inspiration, udstyr, komposition, motivvalg, og meget, meget mere.
Har du lyst og tid, så meld dig som ”udstiller” til lars.ds@hauschultz.dk, senest 23/10
Arrangementet starter kl. 19.30

13. Kajsa Gullberg
Kajsa har udstillet, publiceret og holdt foredrag om sit arbejde internationalt og
nationalt de seneste 10 år. Mest kendt er hendes serie ”Unravelled”, og ”Liminality I”.
Kajsa er uddannet fotograf fra Fatamorgana, fra Kunstakademiet i København –
Billedkunstskolen og Designskolen (visuel kommunikation). Hun startede i det
analoge mørkekammer og skiftede senere til digitalt, og for nylig tog hun også
mobiltelefonen i brug. Læs mere på kajsagullberg.com (kunst) og kaisa.dk
Citat fra Kajsa Gullberg: I sidste instans håber jeg altid, at mine billeder efterlader beskueren med
nogle flere spørgsmål, en nysgerrighed i forhold til livets kompleksitet og en smule mere kærlighed til
dem selv.

Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Poul Hansen

Foto: Bent Larsen

20. Nye medlemmer viser billeder
Som traditionen byder, får alle nye medlemmer mulighed for at præsentere sig selv,
og et udsnit af deres billedmæssige profil. Vi glæder os til at se netop dine billeder,
og høre lidt om hvordan de blev til.
Nye medlemmer er i denne henseende, medlemmer der er indmeldt i år, og endnu
ikke har vist billeder på en klubaften.
Vi glæder os til at se netop dine billeder.

Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Una Streit Larsen

27.

Lene Wyke, fotografiske projekter og processer
Lene Wyke er uddannet på Rockport College, Maine USA og har desuden deltaget i
en række workshops i Spanien, USA og Danmark, bl.a. med Sylvia Plachy og Arno
Minkkinen.
Hun har deltaget i en række censurerede udstillinger hovedsageligt i USA. I Danmark
har hun haft værker med på bl.a. ”Portræt Nu” og Kunstnernes Påskeudstilling.
Lene har modtaget et arbejdslegat fra Statens Kunstfond og har værker i Statens
Kunstfond, Det Nationale Fotomuseum og Danmarks Fotomuseums samlinger.
Lene arbejder med kunstfotografi – og i projekter/serier. Hun holder af det sort/hvide
analoge fotografi. Det fløjlsagtige i den dybsorte farve på det matte fiberbase papir,
lugten i mørkekammeret.
At se billedet komme til syne i fremkaldervæsken - at arbejde med lyset til fotoet har
præcist det udtryk hun ønsker, det er magisk for Lene! Derfor elsker hun både sit
100 % mekaniske Hasselblad kamera fra 1971 og sine Holga plastikkameraer. Hvert
kamera har sit specielle udtryk. Lene arbejder også digitalt, såvel med DSLR kamera
som med mobiltelefon.
Lene vil fortælle om sin vej ind i fotografiet og hvordan hun arbejder med fotografiske
projekter. Hun vil vise fotos fra fotoprojekter/fotoserier hun arbejder med, og vise fotos
optaget med forskellige kameraer og processer.
Arrangementet starter kl. 19.30

December
04. Bedømmelse 4 afdeling
Så er det igen blevet tid til at fordele de afgørende point i årets klubkonkurrence.
Vi ser de 20 bedste billeder i hver kategori, men det endelige resultat offentliggøres
først til juleafslutningen.
Uanset om du deltager i konkurrencen eller ej, så bør du ikke snyde dig selv for de
mange gode billeder, og dommerens kommentarer.
Arrangementet starter kl. 19.30

11. Juleafslutning
Traditionen tro er årets sidste klubaften afsat til hygge med julegodter, æbleskiver,
glög, og hvad de nye medlemmer ellers kan finde på.
Når vi har fyldt maverne, offentliggøres resultatet af klubmesterskabet, og pokalen
sendes bordet rundt, inden den overrækkes til den nye klubmester.
Vi slutter med at ønske hinanden god juleferie, og på gensyn i det nye år, hvor første
klubaften bliver mandag. d. 15. januar.
PS: Som altid er det de nye medlemmer der står for arrangementet.

Arrangementet starter kl. 19.00

Foto: Lunah Lauridsen

Foto: Inge Gotfredsen

Foto: Thomas Pedersen

Foto: Jesper Knudsen

Fokusgrupper
17.

AUGUST – Teknik for alle, fototeknik 1
Så går det løs igen med første omgang af fototeknik for alle.
Programmet er det første af fire som gør dig fortrolig med dit kamera, eksponering,
komposition og grundlæggende billedbehandling samt workflow.
Denne gang kommer vi omkring eksponering, fokusering, lysmåling, hvidbalance,
dynamisk omfang og objektiver.
Arrangementet starter kl. 19.30.

Foto: Jesper Haller

Foto: Patrick Kauffmann

27.

AUGUST – Printerdag
Vi printer billeder til 3 afdeling af klubkonkurrencen. Du er velkommen til at lægge
vejen forbi klubben med dine billeder mellem kl. 13.00 og 17.00.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du i stedet for sende dine
billeder i forvejen til Claus Carlsen, med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com
Skriv samtidig hvis du skal bruge passepartout, så vil det hele ligge klar til dig på
bordet i mødelokalet.
Alle billeder skal være gemt som jpg, og i den størrelse du har valgt. Skal de passe til
færdigskåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm

30. AUGUST – Lyd/billede, del 1
Vi starter med en introduktion til Proshow Gold, programmet som vi anvender til at
sammensætte lyd/billedserier med. Programmet ligger allerede på klubbens to
pc'er. Du kan også finde programmet Her
Efter aftenens introduktion, vil du selv kunne arbejde med programmet, og vise dine
billeder med musik og diverse overgange mellem billederne. Se eksempel på
lyd/billede fra Downstairs Her
Aftenens arrangement starter kl. 19.00

03. SEPTEMBER – Naturgruppetur, Gribskov
Kom med Naturgruppen på en hyggelig tur i Gribskov, med mulighed for Makro, fugle
og landskab fotografering.
Vi mødes på parkeringspladsen, Enghavehus P-plads, Helsingevej 2, 3400 Hillerød,
kl. 08.00. Vi starter turen med en kop kaffe og et basse på parkeringspladsen.
Alle kan være med, man kan også bare gå en tur i skoven sammen og snakke foto.

06. SEPTEMBER – Model og portræt, grundlæggende teknik
Denne aften lægger vi grunden til resten af sæsonen. Vi kommer omkring lysteknik
og brug af den uundværlige reflektor. Vi gennemgår brugen af dagslys og især
flashlys med fokus på batteriflash.
Vi viser hvordan du trigger din flash ”offcamera”, hvordan du indstiller både flash og
kamera manuelt (og hvorfor du skal det) og noget af det tilbehør der kan fås til.
Denne aften er især rettet mod nye medlemmer og dem der gerne vil have
genopfrisket teknikken.
Arrangementet starter kl. 18.00.

Foto: Per Sørensen

Foto: Mads Henriksen

13. SEPTEMBER – Teknik for alle, fototeknik 2
Var du ikke med på fototeknik 1 i februar, så fortvivl ikke – du er velkommen
alligevel!
I aften er der fokus på følgende emner: flash, dybdeskarphed, komposition,
perspektiv og dybde, for-, mellem- og baggrund, størrelsesforhold. Og alt det andet
du lige mangler svar på.
Arrangementet starter kl. 19.30

20. SEPTEMBER – Billedkritik
Du kommer med dine nye billeder, og vi andre kommenterer indhold, teknik, og
komposition. Det bliver en aften med konstruktiv kritik, så alle får noget med hjem.
Alle kan deltage med max 3 billeder, som skal sendes i forvejen til Claus Carlsen,
med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com
Arrangementet starter kl. 18.00

28. SEPTEMBER – Urban
Fokusgruppen Urban mødes igen med fokus på visning af egne billeder fra det
Urbane samt månedens tema som er Christianshavn (ekskl. Staden).
Derudover skal der snakkes foto og hygges over en tår kaffe/sodavand med diverse.
Så kom frisk med egne billeder og lad os andre se hvad du har på hjertet.
Der er ingen billedekritik over disse møder. Det handler udelukkende om at vise
billeder og blive inspireret og snakke foto.
Arrangementer starter kl. 19:00

12. OKTOBER – Teknik for alle, billedbehandling 1
Brug af Lightroom. Vi kigger på filformater, fremkaldelse af raw filer, optimering af
billedet fra kameraet, farver, skarphed, og støjreduktion, sort/hvid konvertering.
Vi taler en masse om workflow, dvs. hvordan kommer du fra billeder i kameraet til
de færdige billeder på net eller print.
I skal ikke have computer med, der er ingen øvelser. Til gengæld er der rig mulighed
for at stille spørgsmål.

Arrangementer starter kl. 18:00

Foto: Peter Poulsen

Foto: Thomas Pedersen

18. OKTOBER – Model og portræt, mere lys og teknik
Vi følger op på den første aften og inviterer en række modeller med, så alle kan få
skudt nogle flotte billeder.
Vi fortsætter med den enkle teknik – én flash, én paraply/softbox og en
refleksskærm og skyder billeder overalt i lokalerne. Der vises en række simple
opstillinger, men det primære er at få skudt en masse billeder. Tanken er, at den
grundlæggende teknik skal sidde på rygraden – og så er det faktisk ret overraskende
hvor flotte billeder man kan lave med så lidt udstyr.
Arrangementet starter kl. 18.00.

22. OKTOBER - Printerdag
Vi printer billeder til 4 afdeling af klubkonkurrencen. Du er velkommen til at lægge
vejen forbi klubben med dine billeder mellem kl. 13.00 og 17.00.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du i stedet for sende dine
billeder i forvejen til Claus Carlsen, med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com
Skriv samtidig hvis du skal bruge passepartout, så vil det hele ligge klar til dig på
bordet i mødelokalet.
Alle billeder skal være gemt som jpg, og i den størrelse du har valgt. Skal de passe til
færdigskåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm

26. OKTOBER, Lyd/billede, del 2
Vi snupper en omgang mere med Proshow Gold, programmet som vi anvender til at
sammensætte lyd/billedserier med. Programmet ligger allerede på klubbens to
pc'er. Du kan også finde programmet Her
Efter aftenens introduktion, vil du selv kunne arbejde med programmet, og vise dine
billeder med musik og diverse overgange mellem billederne. Se eksempel på
lyd/billede fra Downstairs Her
Aftenens program starter kl. 19.00

Foto: Jens Stokholm

29. OKTOBER, Naturgruppetur, Bognæs
Tag med Naturgruppen til halvøen Bognæs i Roskilde fjord. Vi mødes på
parkeringspladsen ved Skyttehuset, Bognæsvej kl. 08.00
Vi går en rundtur på ca. 8 km, og hvis vi er heldige ser vi havørnen som yngler på
Bognæs.

02. NOVEMBER – Billedkritik, kill your darlings
Når det kommer til udvælgelse af billeder til en serie, bliver udtrykket ”kill your
darlings” højaktuelt, fordi sammenhæng i serien er vigtigere end det enkelte billede.
Vi tager udgangspunkt i dine serier, så medbring dem som print, eller send dem
digitalt til carlsen2100@gmail.com, og husk som altid at sende med wetransfer.com
Du kan deltage med max 2 serier, som skal indeholde mellem 3 og 6 billeder
Arrangementer starter kl. 18.00

Foto: Tanya Randstoft

Foto: Lisbeth Hjorslev

08. NOVEMBER – Teknik for alle, billedbehandling 2
Vi gennemgår brugen af Photoshop og hvordan man redigerer billeder.
Vi beskæftiger os med: lag og masker, retouchering, manipulation, toning, og meget
mere. Vi laver også sort/hvid konvertering i både Photoshop og NikSilver Efex.
I skal ikke have computer med, der er ingen øvelser. Til gengæld er der rig mulighed
for at stille spørgsmål.

Arrangementet starter kl. 18:00

16. NOVEMBER – Naturgruppetur, Aftenfotografering i Dragør
Vi mødes på havnen i Dragør, foran Dragør Strandhotel, kl. 18.30
Aftenens program har ikke så meget med natur at gøre, men til en afveksling tager
vi lidt Urbant aftenfotografering af de skønne hus i Dragør, og hvad man nu finder af
interessant motiver.

22. NOVEMBER – Model og portræt, modelsamarbejde
En meget væsentlig del af at lave gode model- og portrætbilleder består i at få
samarbejdet mellem model og fotograf til at fungere optimalt.
Vi kommer med tips til, hvordan du finder modeller, hvordan du kommunikerer med
dem inden og under shootet, modelkontrakter, poseringsteknik m.m.
Til aftnens arrangement inviterer vi en række modeller, så du kan øve dig med det
samme – og få feedback på hvordan det virker i praksis.
Arrangementet starter kl. 18.00.

29. NOVEMBER – Urban
Fokusgruppen Urban mødes med fokus på visning af egne billeder fra det Urbane
samt månedens tema som oplyses på forudgående møde.
Derudover skal der snakkes foto og hygges over en tår kaffe/sodavand med diverse.
Så kom frisk med egne billeder og lad os andre se hvad du har på hjertet.
Der er ingen billedekritik over disse møder. Det handler udelukkende om at vise
billeder og blive inspireret og snakke foto
Arrangementet starter kl. 19:00

Foto: Inge Gotfredsen

Foto: Bent Larsen

Foto: Jesper Petersen
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