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PROGRAM FORÅR 2020

FOTOGRAFISK WORKSHOP

Klar til nye udfordringer
For 100 år siden blev det nye årti kaldt ”de brølende
20’ere”. Det var et årti der blev kickstartet af fremgang
og optimisme.
Lad os sammen vise, at Downstairs er klar til det nye årti
med uanede mængder af fede billeder. Vi kan passende
begynde med at forsvare vores resultater på Trierenberg
og Den Nationale.

Programudvalg, tovholdere, og bestyrelse glæder sig til at
tage hul på foråret 2020, og vi glæder os til at gøre det
sammen med alle jer medlemmer.
På bestyrelsens vegne Claus Carlsen

Foto: Solveig Thimm

Januar
20. Helga Theilgaard, At se
Helga Theilgaard fortæller om at se fotografisk, og om hvordan vi kan arbejde
bevidst med at skabe et personligt sprog der skaber resonans og genklang.
Helga tager udgangspunkt i sine mange års arbejde med skildringer af
mennesker og realiseringen af en række større værker, hvor hun bruger kameraet
som et redskab til at skabe dialog og undersøger hvordan verden kan forme os,
men også blive påvirket af den måde vi ser på.
Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Danny
Reza Vahdati
Guldborg Hansen

Foto: Annette Ringgaard

27.

Fotokunst, Det Uigenkendelige
Du har sikkert af og til hørt nogen sige ”Hvad er det?” når du har vist et af dine
fotos. Og du har nok også stået og undret dig over andres abstrakte malerier.
Tag et par af dine bedste ”uigenkendelige” fotos med; så snakker vi om dem, om
hvad der sker i os når vi ser noget vi ikke kan genkende, og om hvad vi kan bruge
det uigenkendelige til som fotografer og/eller som kunstnere.
Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Birgitte Ruste

Februar
03. Peder Krabbe, Symfonien i byen
Peder Krabbe, fotograf og musiker con-amore, fortæller om sit fotoprojekt
”Symfonien i Byen” som blev udstillet på Staldloftet på Sophienholm i sommers.
Peder fotograferede musikere fra Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester ude omkring i
lokalområdet.
Ideen med projektet var at lave anderledes musikfotos, der med blink i øjet
fanger musikernes udstråling, humør og fælles glæde ved musikken. Peder
Krabbe spiller selv i Gladsaxe Symfoniorkester.

Se mere på: https://symphoto.smugmug.com/Projekt-Symfonien-i-Byen
Arrangementet starter kl. 19:30.

10. Minifotomarathon
Husk din smartphone, glem alt om fototeknik og giv i stedet fantasien frit spil i
anden omgang af denne fotodisciplin. Du bliver sendt på en inspireret jagt efter
motiver i og omkring klublokalerne, og vi lover at du bliver udfordret som aldrig
før.
Til forskel fra sidste år tager vi udgangspunkt i emneord du skyder ned med
dartpile.
Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Claus Carlsen

Foto: Per Sørensen

17.

Generalforsamling
Så er vi kommet til den tid på året, hvor medlemmerne kan lade deres røst høre.
Generalforsamlingen indkaldes ifølge vedtægterne med ”alle-mail” senest 3 uger
forud. Med indkaldelsen følger dagsorden, regnskab og budget.
Forslag til beslutning skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være
indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.
Vi starter præcis, og vi beder derfor alle om at komme i god tid.

Arrangementet starter kl. 19:30.

24. Billedkritik/Konkurrencefoto,
Vi lægger ud med en kort gennemgang af de vigtigste fokuspunkter inden for
billedkritik. Efterfølgende ser vi lidt eksempler på konkurrencebilleder der
tidligere har været antaget på konkurrencer.
Vi slutter med at se og snakke om dine billeder. Så husk at tage en håndfuld med
– helst print, men de behøver ikke være monteret.
Det er ikke vigtigt at du selv har deltaget i konkurrencer. Du vil altid kunne hente
inspiration, og indsigt i hvad andre anser for et godt billede.

Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Jesper Fremming

Marts
02. Bjarke Johansen, Model/portræt og fashion
Bjarke Johansen, der er tidligere medlem i Downstairs, valgte for en del år siden
at gå ”all in” som fotograf. I aften vil han vise et bredt udsnit af sine billeder, og
fortælle om nogle af sine mange opgaver som fotograf.
Bjarke har bl. a. medvirket til at lavet bogen "100 Great Danes” med nogle af
Danmarks smukkeste kvinder.
Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Kenneth Olsen

Foto: Rene Wedel

09. Konkurrencefoto, Fernisering
Fokusgruppen Konkurrencefoto udstiller repræsentative værker i klubbens lokaler
og inviterer i den anledning til fernisering. Udover printede billeder på væggene
vises et udvalg af digitale billeder.

Kom og mød deltagerne i fokusgruppen og se deres værker.
Arrangementet starter kl. 19.30

16. Natur/Urban, Langtidseksponering
Fotos taget med lang lukkertid kan vise verden på en anden måde. Langtidseksponering
kan tilføre billedet bevægelse, og endda skabe et helt surrealistisk look.
Torben Nielsen gennemgår teknikken bag de forskellige typer langtidseksponering, og
sammen med Jens Stokholm fra Naturgruppen og Jesper Fremming fra Urban Fokus
viser han nogle af de kreative muligheder en længere lukkertid giver.
Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Sune Keller

Foto: Thomas Pedersen

Foto: Steffen Faisst

23. Mette Frandsen, Den Kreative Proces
Mette Frandsen fortæller om den kreative proces og viser billeder fra nogle af sine
fotoprojekter.
Mette er uddannet fotojournalist og har gået på Fotoskolen Fatamorgana hvor
hun underviser i dag.
Det er svært at putte Mette i en boks, og du kan følge med i Mettes aktiviteter på
https://www.facebook.com/mette.frandsen.5
Arrangementet starter kl. 19.30

30. Udflugt, Fotografisk Center
Vi mødes på Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 København V (i Kødbyen),
hvor vi bliver vist rundt i udstillingen ”I Remind Me of You” af den norske fotograf
Morten Andenæs og hører om centerets aktiviteter.
Entré: 20 kr. per person.
Hvis stemningen er til det, tager vi en ”de-briefing” på en café i nærheden.
Arrangementet starter kl. 19:30 på Fotografisk Center.

April
06. Lars Hauschultz, Sådan laver du backup
Får du mareridt når du tænker på at lave backup af dine fotos? Eller drømmer du
bare om en backupløsning der er både sikker, gratis og nem?
Lars viser hvordan man vælger blandt forskellige metoder og programmer,
undgår de værste problemer og finder frem til en løsning der passer til ens behov,
pengepung og gemyt.
Arrangementet starter kl. 19:30.

20. Bedømmelse af 1. afdeling af klubkonkurrencen
Så er vi klar til bedømmelse i første afdeling af årets klubkonkurrence. Kom og
hør de kommentarer dommeren har til de udvalgte billeder.
Uanset om du deltager i klubkonkurrencen for at vinde, mest er med for hyggens
skyld, eller slet ikke har billeder med, så er dommerens gennemgang af
billederne som regel både spændende, udbytterig, og giver anledning til
eftertanke.

Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Lisbeth Hjorslev

Foto: Thomas Pedersen

27.

Peter Båtz, Composite Foto
Peter Båtz fortæller om Composite Foto – kunsten at sætte et billede sammen af
fotos fra forskellige optagelser.
Peter har fotograferet siden 1973, og i 1999 skiftede han til det "digitale
mørkekammer". Peter laver ofte Composites for at sætte fantasien i gang hos
beskueren, og han har hentet mange præmier og titler, både herhjemme og i
udlandet.
Arrangementet starter kl. 19:30.

Maj
04. Nye (og gamle) medlemmer viser billeder
Hvis du er ny i klubben, så har du i aften chancen for at præsentere dig selv og dine
billeder. Vi glæder os til at se og høre om hvad og hvordan du fotograferer.
Er du ikke ny, må du gerne opdatere os om dine fotografiske aktiviteter.
Vi giver mest taletid til de nye, så vi kan lære dem at kende, men vi håber også at
mange af de ”gamle” har lyst til at vise og/eller se hvad der rør sig i klubben.
Arrangementet starter kl. 19.30

11. Benspænd, Artist's Statement
En ”Artist's Statement”, også kaldet ”Kunstnerudtalelse”, er en kunstners egen
beskrivelse af sit værk. Meningen er som regel at understøtte værket og give
betragteren en bedre forståelse af det.
Aftenens benspænd er en øvelse i at arbejde ud fra et Artist's Statement, og vi
sender teksten ud en uge før, så du har tid til at forberede dig mentalt, men der er
selvfølgelig også et lille benspænd som du får at vide på aftenen.
Vi mødes i klubben – og slutter også der så vi kan se hvordan de andre deltagere
løste opgaven.

Arrangementet starter kl. 19.30.

Foto: Henrik Simonsen

Foto: Gitte Müller

18. Lars Fabrin, Scan Din Fotosamling
Lars Fabrin fortæller om sine erfaringer med at scanne fotos fra den analoge
”fortid”.
Mange af os har bunker liggende med dias og papirkopier af negativer. Det er
ikke nemt at finde ud af hvordan man digitaliserer dem. Og det er heller ikke
nemt at overskue projektet, der ofte tager lang tid og kan koste mange penge.
Kom og få tips til at skyde genvej til at få dine gamle fotos overført til den digitale
nutid.
Arrangementet starter kl. 19.30

25. Fototur, M3 – En anderledes udfordring
Det tager ca. 35 minutter at køre med Cityring M3, fra Østerport og hele vejen rundt til
Østerport igen. Det skal vi udnytte til en fototur rundt i byen, hvor det på hver station vil
være en opgave at løse. Men bare rolig du skal kun løse 3 af dem – efter eget valg.
Emnerne vil blive offentliggjort kl. 16.00 på dagen, hvilket giver mulighed for at du
”tyvstarter”. Du bestemmer selv hvor du står på, men alle deltagere skal være tilbage i
klubben senest kl. 20.30, hvor vi ser resultatet af anstrengelserne imens vi snupper en
forfriskning og en bid brød.
Arrangementet starter senest kl. 19.30 – hvis du starter fra klubben

Juni
08. Bedømmelse af 2. afdeling af klubkonkurrencen
Inden vi går på sommerferie skal vi have bedømt anden afdeling af årets
klubkonkurrence. Kom og se billederne der fandt nåde for dommerens kritiske øje.
Uanset om du deltager i klubkonkurrencen for at vinde, mest er med for hyggens
skyld, eller slet ikke har billeder med, så er dommerens gennemgang af billederne
som regel både spændende, udbytterig og giver anledning til eftertanke.
Hvem går på sommerferie med førertrøjen på?
Arrangementet starter kl. 19.30

13. Sommerafslutning
Vi ønsker hinanden en god sommer, inden det er tid til at skilles for at gå på
sommerferie. Traditionen byder, at der er grillmad i gården og vin og hygge ved
bordene.
Arrangementet starter kl. 18.30.

Foto: Mads Henriksen

Foto: Una Streit Larsen

Klubmester 2019 – Jesper Fremming

Foto: Jesper Fremming

Fokusgrupper
15. JANUAR– Model og portræt - intro
Vi lægger ud med en kort gennemgang af gruppens nye program, for foråret
2020.
Første arrangement, omhandler tips og tricks til redigering af portræt og
modelbilleder.
Denne gang, har vi allieret os med Ole Overgaard, som vil bistå med redigering i
Adobe Lightroom, og selvfølgelig vil Jesper Koefoed, Kim Konstantin og Morten
Eplov være tilstede, med ideer og tricks til Adobe Photoshop.
Bruger du et andet redigeringsprogram, er du selvfølgelig også velkommen.
Medbring din egen bærbare computer med tilhørende strømforsyning.
Tag også gerne et par billeder med i form af model- eller portrætbilleder som du
er kørt fast i, og så kommer vi med ideer og hjælp.
Arrangementet starter kl. 18:00

Foto: Gitte Müller

05. FEBRUAR – Naturgruppen, Billed- og planlægningsaften
Vi starter med at aftale forårets landskabsfotografiske udflugt med overnatning.
Vi vælger mellem 3 muligheder i en af de første weekends i maj: Thy
nationalpark, Mols nationalpark eller udflugt til Østskåne med Fyledalen, Ales
Stenar, Stenshuvuds nationalpark og Brösarp bakkerne.
Derpå viser vi naturbilleder fra efteråret 2019.
Arrangementet starter kl. 19.00

13. FEBRUAR – Model og portræt, Med én flash – del 1
En aften fyldt med teknik der bruges ved Model og Portræt billeder.
Vi gennemgår mange spændene teknikker, så alle får styr på det tekniske som
f.eks trigning af din flash brug af diverse modifier, valg af blænde i forhold til
styrken på din flash.
Der fotograferes i grupper og der bruges dukker, og jer selv.
Arrangementet starter kl. 18.00

Foto: Edith Andersen

27.

FEBRUAR– Model og portræt, Med én flash – del 2
Vi fortsætter hvor vi slap d. 13. februar, og denne gang med erfarne modeller.
Deltagerne deles i grupper, hvor der arbejdes med forskellige lyssætninger. Der vil
være fokus på at få teknik og lys til at fungere, og især fokus på effektivitet når
du først har modellen foran kameraet.
Arrangementet starter kl. 18.00

Foto: Lars Hauschultz

Foto: Thomas Pedersen

Foto: Mads Henriksen

05. MARTS - Fotokunst, Små serier
Tag en lille billedserie med – på papir, skærm, web eller USB-stick – og gerne
med ”uigenkendelige” fotos. Det kan også være et udkast eller en idé til et
projekt, eller bare noget du er blevet inspireret af.
Vi følger op på vor fokusaften i januar og ser på de medbragte serier. Meningen er
at få gang i snakken om kunstnerisk fotografi, og du er selvfølgelig også
velkommen uden en serie. Derefter grupperer vi os efter interesse.
Arrangementet starter kl. 18.30

08. MARTS - Printerdag
Vi printer billeder til 1. 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.
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 færdig skåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm

Foto: István Emil Dobronyl

19. MARTS - Konkurrencefoto, bliv klar
Vi følger op billedkritik/konkurrencefotografi fra februar måned. Alle er
velkommen, også selv om du ikke var med første gang.
Det er nu du har muligheden, for at få gode råd med på vejen mod bl.a.
Trierenberg Super Circuit, Den Nationale, Nordiske Mesterskaber m.f.
Tag dine billeder med på et stik eller den bærbare, og bliv klar til forårets mange
udfordringer.
Arrangementet starter kl. 19.00

22

MARTS - Urban, Københavns holme
Vi tager på tur, og besøger et par af Københavns holme.
Stamholmen er et stort åbent industri område med sin egen lille havn og har du
kørt ad Amagermotorvejen til Kastrup, så har du kørt over Skrædderholmen.
Skrædderholmen har den der abandoned rå stemning, vild natur og tilmed
sandstrand – det hele med en fantastisk udsigt til København.
Så hvis du har lyst at blive inspireret, blot lære nogle trick, eller få nogle gode
ideer, er det bare med at byde ind her.
Arrangementet starter kl. 15.30

27.

MARTS– Fredagsbar ”Out og focus”
Vi fejrer de længere dage, med vores berømte fredagsbar "Out of Focus”, hvor
klubben byder på pizza, øl/vin, og/eller vand.
Vi spiser og hygger sammen, og efterfølgende afvikler vi klubmesterskabet i dart,
hvor Solveig Thimm er forsvarende mester.
Når pokalen har fundet en ny mester, hygger vi endnu mere.
Arrangementet starter kl. 18.00

Foto: Bent Larsen

02. APRIL– Model og portræt, Modelsamarbejdet – del 1
Så er vi klar til første omgang af det nye koncept, hvor vi først giver dig en grundig
omgang praktisk kendskab, og efterfølgende giver mulighed for at øve det lærte.
Vi lægger ud med en gennemgang af modelsamarbejdet. Hvordan forbereder du
dig til samarbejdet med en uerfaren model herunder, dialog, instruktion, posering
og meget andet.
Der lægges vægt på hurtigt at kunne stille lys op, og hurtigt at kunne ændre
lysopsætningen hvis det er nødvendigt.

Arrangementet starter kl. 18:00

Foto: Peter Poulsen

Foto: Jens Stokholm

15. APRIL – Model og portræt, Modelsamarbejdet – del 2
Vi fortsætter hvor vi slap den 1, april, med at øve det vigtige modelsamarbejde.
Denne gang skal vi øve det lærte i praksis, og til formålet har vi sørget for at der
er modeller til rådighed – uerfarne modeller.
Vi lægger vægt på at få shootet til at fungere med den indlærte teknik, og der
benyttes kun én flash, én paraply/reflektor og én trigger…… o.s.v.
Der arbejdes i grupper på tre, hvor deltagerne skiftes til at være fotografen,
assistenten og observatøren.
Arrangementet starter kl. 18.00

23. APRIL – Billedkritik, før Den Nationale
I aften har vi fokus på de billeder du gerne vil deltage med på Den Nationale.
Hvilke billeder skal du vælge, og hvordan kan du optimere dem mest muligt.
Du kan medbringe et ubegrænset antal billeder, så vi forventer mange billeder.
Derfor vil der være åbent allerede fra kl. 17.00, men du er velkommen til at
komme senere. Det er med andre ord et arrangement du ikke kan komme for
sent til – dog slutter vi senest kl. 23.00.
Arrangementet starter kl. 17.00

26. April – Printerdag
Vi printer billeder til 2. 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.
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 færdig skåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm

29. April – 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: Vibeke Fischer

Foto: Torben Nielsen

03. MAJ– Printerdag
Vi printer billeder til Den Nationale. 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.
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 færdig skåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm

06. MAJ – 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. 19.30

08. MAJ – Natur, Weekendtur med landskabsfotografi
Vi planlægger at bruge den forlængede weekend i bededagene til at tage på
fototur med overnatning.
Målet for ekskursionen er ikke endeligt fastlagt, det kan fx være Thy Nationalpark,
Mols Nationalpark, eller en udflugt til Skåne med Fyledalen, Ales Stenar,
Stenshuvuds Nationalpark og Brösarp bakkerne.
Vi træffer den endelige beslutning på mødet i februar, og information udsendes
derefter med ”alle mail”
Du skulle prøve at tage med!

Foto: Lisbeth Hjorslev

Foto: Robert Andersen

14. MAJ – URBAN, Billeder og inspiration
Vi ser på billederne fra turen til Skrædderholmen og andre urbane steder. Vi skal
også tale om de aktiviteter som vi tænker at ”Fokusgruppen Urban” skal have i
efteråret.
Der er ingen egentlig billedkritik på mødet. Det handler udelukkende om at vise
billeder, blive inspireret, snakke foto og hygge.
Alle er velkommen, også de som endnu ikke har været med i fokusgruppen. Tag
gerne en håndfuld af dine bedste billeder med og lad os andre se hvad du har på
hjertet.

Arrangementet starter kl. 19.00

20. MAJ– 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
Arrangementer starter kl. 19.30

Foto: Lars Hauschultz

Foto: Stefan Nielsen

Foto: Reza Vahdati

28. MAJ – 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.

Du skal ikke have computer med, der er ingen øvelser. Til gengæld er der rig
mulighed for at stille spørgsmål.
Arrangementer starter kl. 19:30

03. JUNI – Model og portræt, Location fotografering – del 1
Vi lægger op til den årlige location tur, og gennemgår vigtige begreber som,
hovedlys, brug af reflector, fill-in flash, ”overpowering the sun”, flash i kraftigt lys
(med brug af highspeed synkronisering og gråfiltre).
Alt sammen er noget i får brug for når vi d. 17. juni tager på tur til en endnu
ukendt location.
Arrangementer starter kl. 18:00

17.

JUNI – Model og portræt, Location fotografering – Del 2
Vi mødes på en ny spændene location, til den årlige location tur. Denne gang vil
der være modeller til rådighed, som i frit kan skyde løs på.
Der arbejdes igen i mindre grupper, så alle får lejlighed til at øve det vi gennemgik
på mødet d. 3. juni.
Nærmere information omkring arrangementer, herunder sted og tidspunkt,
udsendes med ”allemail” når vi nærmer os arrangementet.

20. JUNI - Natur, tur til haverne på Frederiksberg
Naturgruppen mødes på Frederiksberg Rundedel til forårets sidste arrangement.
Herfra går turen til Haveselskabets- og Frederiksberg have, hvor vi udforsker
området, alt i mens vi bestræber os på at tage ”have-landsskabs”, og makro
billeder.
Arrangementet starter kl. 13:00

Foto: Peter Due

Foto: Stefan Nielsen

Foto: Ole Overgaard
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