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PROGRAM EFTERÅR 2022

FOTOGRAFISK WORKSHOP

256 shades of everything
At fotografere er at male med lys!
Vi kan male med lys, med Photoshop, med vores fantasi,
med alt – der er ingen begrænsning – kun dig.
Man tager ikke et fotografi, man skaber det ”citat” Ansel Adams)

Programudvalg, tovholdere, og bestyrelse glæder sig til at
tage hul på efteråret 2022.
Hjælp hinanden & lær af hinanden.
På bestyrelsens vegne Claus Carlsen

Foto: Peter Jakobsen

August
15. Droneaften
Lars Hauschultz fortæller om aktuelle droner, de vigtigste regler, hvor man må
flyve, og hvordan man vælger den rigtige drone til fotografi.
Lars tager en DJI Mini 2 med. Du er velkommen til at tage din egen drone med, så
vi kan se forskellige typer af droner.
PS Vi planlægger også en droneudflugt en søndag eftermiddag senere på året. Da
vejret spiller ind, udsendes indbydelsen til denne med kort varsel.

Arrangementet starter kl. 19:30.
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17.

Tina Enghoff, Fotokunst der Udfordrer
Tina Enghoff er fotograf og billedkunstner med fokus på politiske og sociale
spørgsmål.
Hun har udgivet 9 bøger, senest i 2021 ”Displaced” på baggrund af 10 års
erfaringer i Grønland.
Tina viser uddrag af sine kunstprojekter siden 1999 og sætter fokus på erfaringer,
udfordringer og vigtige møder med mennesker som fotograf.

Arrangementet starter kl. 19:30

24. Nye og gamle medlemmer viser billeder
Hvis du er ny i klubben, så har du chancen for at præsentere dig selv og dine
billeder.
Er du ikke ny, eller har du allerede præsenteret billeder, må du gerne opdatere os
om dine fotografiske aktiviteter.
Vi glæder os til at se og høre om alle jeres billeder.
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.
Du kan både deltage med digitale billeder og/eller papirbilleder.
Arrangementet starter kl. 19:30

September
5.

Henrik Hildebrandt, Fotograf af Hjertet
Henrik Hildebrandts passion er at forevige øjeblikket i en verden af billeder. Han
har fotograferet siden 1979 og har haft adskillelige opgaver for Kongehuset,
medier, Tivoli og andre virksomheder, både store og små, fra ind- og udland.
Henrik fotograferer kendte og ikke kendte, til koncerter, gallapremierer, events,
sportsbegivenheder, bryllupper, konfirmationer, barnedåb med mere. Han er
direkte tilknyttet Kongehuset samt kunstnere som Sweet, TOTO, King Diamond,
Tim Christensen og Dizzy Mizz Lizzy.

Arrangementet starter kl. 19:30.
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12. Mads Holm, Politisk Billedpoesi
Med uddannelse inden for dokumentar og kunst laver Mads Holm fotografier der
gennem deres æstetik og tematikker indbyder til refleksion over det samfund vi lever
i. Selv kalder Mads sit arbejde for politisk billedpoesi.
Mads udstiller sine fotografier, udgiver dem i aviser og magasiner, hænger dem op om
natten i byens gader, laver bøger med dem samt underviser i og skriver om fotografi
og samfund.
Han har atelier i København NV hvorfra han driver sin egen praksis og sit årelange
kunstneriske samarbejde med fotograf og kunstner Paula Duvå.
Arrangementet starter kl. 19:30.

19. Fototur, Frederiksberg Have og Søndermarken
Denne aften får du endnu en mulighed for at lufte dit kamera uden at skulle
skynde dig.
Vi mødes kl. 19:30 ved indgangen til Frederiksberg Have – for enden af
Frederiksberg Allé. Derfra bevæger vi os langsomt gennem Haven og
Søndermarken mod Valby.
Vi slutter af fra kl. 21 med en snak, en kop, et glas og/eller en snack på Café
Phenix, Valby Langgade 74, 200 m fra Valby station.
Arrangementet starter kl. 19:30.
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26

Kenneth
. og Kim, Udgiv din egen Fotobog
Med baggrund i egne erfaringer fortæller medlemmerne Kenneth Olsen og Kim F.
Michaelsen om historierne bag, samt det praktiske arbejde og de udgifter der er
forbundet med at skrive og udgive ens egen fotobog.
Kenneth tager udgangspunkt i ”Historien om et Værk”, mens Kim fortæller ud fra
”From Madras to Chennai; 50 years of Street Photography” og ”Anholt”.
Arrangementet starter kl. 19:30.

Oktober
03. Billedkritik, Kendte Fotografier
Vi går på opdagelse i en række kendte værker fra fotografer der som regel er lige så
kendte.
Målet er at undersøge og diskutere hvad det er der ”bærer” billederne. Samtidig tager
vi en snak om de valg fotograferne har taget, og om de i det hele taget overholder de
gængse regler for komposition m.m. På den måde bliver vi måske lidt klogere og/eller
inspireret til at gøre noget anderledes end vi plejer.
Arrangementet starter kl. 19:30.

10. Bedømmelse af 3. afdeling af klubkonkurrencen
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 af gode billeder, og velvalgte
dommerkommentarer at tage med hjem.
Arrangementet starter kl. 19:30.
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17.

Benspænd
Er du frisk på at udfordre dine fotografiske evner i en presset situation, og kan du
være kreativ på kommando?
Så tag imod vor udfordring – en bunden opgave på tid, og selvfølgelig med et
benspænd. Det bliver måske lidt sværere end at skyde snapshots, men øvelse gør
mester. Tør du?
Vi mødes i klubben hvor aftenens emne og benspænd udleveres. Vi slutter også i
klubben, hvor vi ser hvordan de andre deltagere løste opgaven.
Husk kamera, varmt tøj og evt. stativ.
Arrangementet starter kl. 19:30.

24. Lisbeth Johansen, The Picture of The Yellow Sun
Med udgangspunkt i sin bog, ”The Picture of The Yellow Sun”, fortæller Lisbeth Johansen
om sit nye projekt og om hvordan man kan arbejde meget personligt med fotografiet.
Lisbeth er uddannet ved Fotoskolen Fatamorgana og har en Mastergrad i Visuel Kultur
fra Københavns Universitet. I sin kunstneriske praksis er hun interesseret i temaer der
drejer sig om identitet: Hukommelse som et kollektivt minde, følelser, tro, tabuer,
traumer og den personlige historie.
Arrangementet starter kl. 19:30.
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31. Anders Bergh, Fragmenter af Livet
For Anders Bergh gælder det om at nyde livet, mens man er her og fange
fragmenter af det i fotografiet – til brug i yderligere undersøgelser og overvejelser.
Anders nyder at finde gemte historier i sine fotografier længe efter de er taget.
Gennem efterbehandling søger han at skabe yderligere dybde i billederne, i en
balance mellem at være tro mod virkeligheden og skabelsen af stærke effekter.
Anders’ billeder dækker mange genrer, som fx stilleben, landskaber og
portrætter, både stiliserede billeder og naturlige billeder taget.
Arrangementet starter kl. 19:30.

November
07.

CC Cup
Denne aften gentager vi et af højdepunkterne fra før Corona’en: Downstairs’ nye
udfordrende konkurrence mellem medlemmerne. Den udkæmpes på
billedkvalitet, men med masser af benspænd.
Du får mulighed for at vise din kreativitet inden for så forskellige områder som
fotografi, taktik, teamgejst, sporstabilitet og udholdenhed.
Arrangementet starter kl. 19:30.

14. Niels Haagh, Nightscapes og Astrofoto
Niels Haagh fortæller hvordan du kan få flotte billeder af stjernehimmelen med
dit almindelige DSLR kamera. Niels kommer ind på planlægning af fotosessions,
nødvendig teknik, og efterbehandling af billederne.
Niels fortæller også lidt om astrofotografering gennem astronomiske teleskoper.
Niels har været amatørastronom hele sit liv og har været leder af Københavns
Astronomiske Forenings astrofotogruppe i en lang årrække, og ejer firmaet Track
The Stars, der udvikler, producerer og sælger monteringer til astronomiske
teleskoper.

Arrangementet starter kl. 19:30
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21. Naturgruppen udstiller, Fernisering
Naturgruppen udstiller repræsentative værker i klubbens lokaler og inviterer i den
anledning til fernisering. Udover printede billeder på væggene vises et udvalg af
digitale billeder.
Arrangementet starter kl. 19:30.

28. Jacob Eskildsen, Livets Vilkår
Fotograf Jakob Eskildsen (som er tidligere medlem af klubben) kommer på
besøg.
Han er aktuel med sin bog “Livets Vilkår”, som med ærlige og æstetiske billeder
der går lige i hjertet, fortæller om den ældre mand Oles hverdag og arbejde som
mekaniker, samt hans daglige faste rutiner som han holder meget af.
Jakob fortæller om processen med et bogprojekt, fra idé til den færdige bog. Om
de etiske og moralske valg der skal træffes.
Arrangementet starter kl. 19:30.
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December
05. Bedømmelse af 4. afdeling af klubkonkurrencen
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

12. Juleafslutning
Traditionen tro er årets sidste klubaften afsat til hygge med julegodter,
æbleskiver, glögg 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.
Arrangementet starter kl. 19:30.
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Fokusgrupper
27.

August – Fototur, M3 – Med familien
Det tager ca. 42 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 der på
hver station vil være en opgave at løse. Men bare rolig du behøver kun at løse 3 af
dem – efter eget valg.
Vi mødes i klubben kl. 14:00 og tager af sted derfra. Du kan også stige på
undervejs og/eller tage din egen rute.
Alle deltagere skal være tilbage i klubben senest kl. 17:00, hvor vi ser resultatet af
anstrengelserne imens vi snupper en forfriskning og en bid brød.
Du er velkommen til at tage din familie med.
Emnerne vil blive offentliggjort kl. 12.00 på dagen, hvilket giver mulighed for at
du ”tyvstarter”. Motiverne vil være at finde uden for stationerne.
Arrangementet starter lørdag kl. 14:00 fra klubben.
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01. September – Urban fokus, Fototur til området omkring slusen
Vi mødes til et ”field trip” i området omkring slusen (ved Sluseholmen), hvor vi går
ud og tager billeder af det Urbane miljø i området. Hvis du har lyst til at blive
inspireret, lære nogle tricks, eller tage nogle gode billeder, så mød op her.
Vi mødes kl. 19:00 på ”Parkering Vejlands Alle’”. Parkeringspladsen ligger ved
slutningen af Artillerivej. Bus 18, 68 og 77 stopper tæt ved.
Vi aftaler ruten på dagen, alt efter vejr, lys og lyst. Solen går ned kl. 20:10, den blå
time er ca. 30 min før og efter, så alt efter temperament kan et stativ anbefales.
Alle i klubben er velkomne. Vi synes at det kunne være hyggeligt hvis du også
tager med.
Der er ikke tilmelding, men hvis du gerne vil have at vi kigger efter dig, så skriv til
Jesper på jfremming@live.dk eller SMS til 21 19 29 48.
Arrangementet starter kl. 19:00 på mødestedet.

04. September – Printerdag til 3 afdeling, Lanterna Magica, og RN papir
Vi printer billeder til 3. afdeling af klubkonkurrencen, og samtidig printer vi
billeder til den Internationale konkurrence Lanterna Magica, samt den regionale
konkurrence Region Nord.

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.
Du er velkommen til at lægge vejen forbi klubben med dine billeder mellem kl.
13.00 og 17.00.
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8.

SEPTEMBER – 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 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.

22. SEPTEMBER – Urban fokus, Billedaften
Vi ser de fantastiske billeder som blev taget på gruppens tur ved slusen. Du er
også velkommen til at tage andre urbane med, eller bare nyde de andres billeder.
Tag også gerne billeder med som er taget af nogle af de fotografer der inspirerer
dig, og som du tænker kan have gruppens interesse.
Vi slutter af med en snak om begrebet urbant fotografi – og hvad lægger vi i
begrebet.
Alle er velkommen, også de som endnu ikke har været med i fokusgruppen.
Arrangementet starter kl. 19:30.
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05. Oktober - Billedkritik
Vi lader op til de kommende konkurrencer, Region Nord digital, 7th Nordic
International Digital, og 4 afdeling i klubkonkurrencen.
Alle kan medbringe et lille udvalg af billeder, som vi gennemgår i fællesskab. Vi
snakker komposition, indhold, og virkning. Kan billedet blive bedre?
Det bliver et arrangement med fællesspisning kl. 17.30, og denne gang bliver det
ikke Pizza, men en hjemmelavet gryderet (og det er gratis at deltage).
Arrangementet starter kl. 18:30 (for dem der ikke spiser med).

22. Oktober - Naturgruppen, Fototur til Sverige
Vi tager til Sverige og fotograferer vandfald. Første stop bliver Flammefaldet; det
fotograferer vi i det tidlige morgenlys og håber at lyset og vandet spiller sammen
så vi får flammerne frem. Bagefter kører vi til Danskerfaldet.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Flammefaldet, som ligger ca. 1,5 times
kørsel fra Helsingborg.
Håber vi ses til en hyggelig dag.

Arrangementet starter kl. 07:00 på mødestedet.

28. OKTOBER – Fredagsbar, Out of Focus
Efter et laaaangt forår, og en varm og tør sommer, trænger vi til at holde vores
traditionsrige fredagsbar "Out of Focus”.
Det bliver en aften i hyggens tegn hvor klubben byder på pizza, og et glas vin eller
vand.
Bagefter kæmper vi om ”Downstairs Bobmester 2022”, og den dygtige vinder kan
gå hjem med pokalen højt hævet over hovedet.
Arrangementet starter kl. 18.00

30. OKTOBER – Printerdag til 4. afdeling af klubkonkurrencen
Vi printer billeder til 4. afdeling af klubkonkurrencen. Du er velkommen til at
lægge vejen forbi klubben med dine billeder.

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.
Arrangementer starter kl. 13.00, og slutter kl. 17.00
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3.

NOVEMBER – 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 ser på de medbragte serier. Meningen er at få gang i snakken om kunstnerisk
fotografi, og du er selvfølgelig også velkommen uden en serie.
Arrangementet starter kl. 18.30.

30. NOVEMBER – 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 ser på de medbragte serier. Meningen er at få gang i snakken om kunstnerisk
fotografi, og du er selvfølgelig også velkommen uden en serie.
Arrangementet starter kl. 18.30.

07.

DECEMBER – Naturgruppen, Billedaften
Vi afslutter året med en hyggeaften i klubben hvor vi ser billeder fra turen til
Sverige og hvad vi ellers har taget af naturbilleder i løbet af året.
Vi kigger også på mulige ture i 2023.
Arrangementet starter kl. 19.30.

Foto: Mads Henriksen

Konkurrencedatoer
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Billeder
Billederne i programmet er udvalgt fra klubkonkurrencen 2022, 1 og 2 afdeling.
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