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Foto: Per Sørensen 



Januar Februar Marts
M 1. T 1. T 1. 

T 2. F 2. F 2. 

O 3. L 3. L 3.

T 4. S 4. S 4. Printerdag 1 afdeling

F 5. M 5. Fuji M 5. Inge Gotfredsen

L 6. T 6. T 6. 

S 7. O 7. Lyd/billede O 7. 

M 8. T 8. T 8. Urban

T 9. F 9.  F 9.

O 10. L 10.  L 10.

T 11. Naturruppen S 11. S 11. 

F 12. M 12. Flash og triggere M 12. Adam Grønne

L 13. T 13.  T 13. 

S 14. O 14. Model og portræt O 14.

M 15. Mette Sandbye T 15. T 15. Teknik for alle 2

T 16. F 16. F 16.

O 17. L 17. L 17.

T 18. S 18. S 18.

F 19. M 19. Generalforsamling M 19. Ina . Mance

L 20. T 20.  T 20. 

S 21. O 21. Teknik for alle 1 O 21.

M 22. Stefan Nielsen T 22. T 22. 

T 23. F 23. F 23. Fredagsbar, Out of focus

O 24. L 24. L 24.

T 25. S 25. S 25.

F 26. M 26. Brainstorming M 26. Iversen Company

L 27. T 27.  T 27.  

S 28. O 28. Billedkritik O 28. 

M 29. Henrik Wickmann T 29. 

T 30. F 30. 

O 31. L 31. 

April Maj Juni
S 1. T 1.  F 1. 

M 2. O 2. L 2.

T 3. T 3. Lyd/billede S 3.

O 4. Model og portræt F 4.  M 4. Bedømmelse 2 afdeling af klubkonkurrencen

T 5. L 5. T 5. 

F 6. S 6. O 6.

L 7. M 7. Trine Søndergaard T 7. Model og portræt

S 8. T 8. F 8.

M 9. Bedømmelse 1 afdeling af klubkonkurrencen O 9. Teknik for alle L 9.

T 10. 
 T 10. S 10.

O 11. Teknik for alle F 11. M 11. Sommerafslutning

T 12. L 12. T 12. 

F 13. S 13. O 13.

L 14. M 14. Nye medlemmer viser billeder T 14. 

S 15. Billedkritik T 15. F 15.

M 16. Poster session O 16. Model og portrræt L 16.

T 17. T 17. S 17.

O 18. F 18. M 18.

T 19. L 19. T 19. 

F 20. S 20. O 20.

L 21. Naturgruppe tur til Bisserup M 21. T 21.

S 22. Priterdag 2 afdeling T 22. F 22.

M 23. Michael Schlosser
 O 23. L 23.

T 24. T 24. S 24.

O 25. Urban F 25. Naturgruppe tur til Øland M 25.

T 26. L 26. Naturgruppe tur til Øland T 26.

F 27. S 27. Naturgruppe tur til Øland O 27. 

L 28. M 28. Fototur - Cafe Norden T 28.

S 29. Printerdag Den Nationale T 29. F 29.

M 30. Benspænd O 30. L 30.

T 31. S 31. 


Programoversigt forår 2018



Foto: Jan Nørgaard 

 

 

 

”Igjen et Aar udfolder sine vinger 

Det flyver frem med Morgenrødens Glands 

Igjen vi spørger: Hvad mon Aaret bringer” 
 

Uddrag fra digtet ”Ved årsskifte” af H.C. Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

Spå om fremtiden kan vi ikke, men i forårets program 

kan vi løfte lidt af sløret for hvad fremtiden vil bringe. 

 

Og vi kan med sikkerhed sige: at vi glæder os til mange 

glade timer i jeres selskab. 
 

 

 

På bestyrelsens vegne, Claus Carlsen 

Mod lyse tider og nye oplevelser 



Foto: Danny Guldborg Hansen 

Januar 
15. Mette Sandbye, fotoalbummet 

Mette Sandbye er professor i fotografistudier og institutleder ved Institut for Kunst- 

og 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”. 

 

I august 2017 holdt Mette et meget spændende foredrag i klubben om sit 

forskningsarbejde med fotografiet over de sidste 25 år og udviklingen i fotografiet 

som samtidskunst siden 1970’erne. 

 

Mette har indvilliget i at fortælle mere om nogle flere vinkler af sin forskning – 

specielt vil hun fokusere på fotoalbummet gennem tiderne.  

 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 

Foto: Morten Lundshof 



Foto: Lisbeth Hjorslev 

22. Stefan Nielsen, tips og tricks 

Det bliver en aften med inspirerende tips og tricks, når Stefan viser eksempler på, 

hvordan han redigerer billeder med Photoshop. 

 

Kom og se hvordan opgaven bliver nemmere at løse, samtidig med at resultatet 

bliver bedre.  

 

Info og link fra arrangemente vil efterfølgende kunne findes på hjemmesiden. 

 

 

Arrangementer starter kl. 19.30 

29. Henrik Wichmann, kunstner og kunstfotograf 

Henrik Wichmann er professionel fotograf og har haft sine fotos med i utallige 

publikationer, lige fra kataloger til kunstmagasiner. Han elsker at fotografere 

produkter, design, møbler, mennesker og ikke mindst andres kunst. 

 

Samtidig har Henrik selv skabt kunstværker og været repræsenteret på mange 

udstillinger i mere end 30 år. 

 

Se mere på www.fotografenwichmann.dk 

 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 



Foto: Thomas Pedersen Foto: Patrick Kauffmann 



Februar 
05. Fuji, demonstration af spejløse kameraer og objektiver 

  
Denne aften står i Fuji's tegn. 

 

Ib Thordal fra Fujifilm Nordic Danmark kommer og fremviser, hvad de kan byde på af 

spejløse kameraer og dertil hørende objektiver. Vi skal også høre lidt om hvad 

fremtiden bringer, og hvor teknologien er på vej hen 

 

 

Arrangementer starter kl. 19.30 

Foto: Claus Carlsen 

12. Peter Poulsen, teknik ”legeaften” 

I aften skal vi snakke om, og lege med, flash og flashtriggere. Det behøver ikke være 

svært, men giver alligevel ofte problemer.  

 

Så vi prøver om vi i fællesskab kan blive lidt klogere på, hvordan de forskellige typer 

af triggere fungerer, herunder fordele og ulemper. 

 

Det bliver hands-on, så medbring dit kamera, flash, og triggere. 

 

 

Arrangementer starter kl. 19.30 



Foto: Christa Christensen 

19. 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 kl. 19.30, og beder alle om at komme i god tid 



Foto: Una Streit Larsen 

26. Brainstorming 

Vi savner input til fremtidige mandagsaktiviteter, og beder om medlemmernes 

hjælpe. 

Har du en idé til en aktivitet, foredragsholder, udstilling, virksomhedsbesøg, eller 

noget helt andet, så er det på denne aften vi gerne vil se netop dig i klubben. 

Det er ikke et krav, at den der fremkommer med en idé, også skal hjælpe med 

afvikling af arrangementet. 

 

Arrangementer starter kl. 19.30 



Foto: Morten Gabel 

Marts 
05. Inge Gottfredsen, fotos fra fremmede verdener 

Inge Gottfredsen er medlem i Downstairs og har allerede markeret sig i den interne 

konkurrence med fotos fra bl.a. Grønland og Indien. 

 

Inge har i flere omgange arbejdet som sygeplejerske i udlandet og under vanskelige 

forhold. Hun er på den måde kommet tættere på fremmede verdener end de fleste 

gør, og Inge har heldigvis taget fotos med hjem så vi andre kan få et indblik. 

 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 

12. Adam Grønne, japanske indtryk 

Adam Grønne rejste i juli måned rundt i Japan i en autocamper med sin familie. 

Fra Tokyo over bl.a. Mount Fuji, Kyoto, Hiroshima og de Japanske Alper kom de på 3 

1/2 uge helt tæt på den Japanske natur og kultur. 

Kom og se billederne skudt med Adam's lille rejse- setup bestående af en Fuji XT-10 

og 2 objektiver. 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 



Foto: Lunah Lauridsen 

19. Ina A. Mance, det, der ikke er der, er der 

Ina A. Mance er en kunstner som er svær at sætte kategori på.  

Hendes værker spænder over mange udtryksformer og genrer, men forekommer 

alligevel bundet sammen af en trang til at udforske og synliggøre det usynlige i vor 

verden. 

 

Ina lader sig gerne inspirere både af naturvidenskaben og af ingeniørkunsten, og det 

er ikke tilfældigt at der er noget ”nørdet” over hendes kunst. 

 

Se mere på www.inamance.dk 

 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 

23. Fredagsbar i Downstairs, “Out of Focus”  

Sidste forår lancerede programudvalget for første gang Downstairs fredagsbar "Out 

of Focus” Vi fulgte senere op på succesen, da vi i efteråret var vært ved SDF´s 60 års 

jubilæum på landsmøde i Tisvildeleje. 

 

Og nu gør vi det igen. Klubben giver et glas vin og lidt pizza. Hvis du vil andet og 

mere, må du selv medbringe. 

 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 



Foto: Jesper Petersen 

26. Iversen Company, produkt aften 

Vi får besøg af Iversen Company, der vil introducere os for en bred vifte af 

printpapirer. Det bliver en aften, hvor du kan hører om de forskellige papirtypers 

egenskaber, - fordele og ulemper. 

 

Der bliver også lejlighed til, at se hvordan det færdige print ser ud på de mange 

forskellige typer. Endelig vil der blive mulighed for at købe prøvepakker 

 

Se mere på https://www.iversen.company 

 

 

Arrangementer starter kl. 19.30 



Foto: Thomas Pedersen Foto: Jesper Haller 



Foto: Poul Hansen 

April 
09. Bedømmelse, 1 afdeling af klubkonkurrencen 

Så er vi klar til bedømmelse i første afdeling af årets klubkonkurrence.  

Kom og se billederne der fandt nåde for dommerens kritiske øje, og hør de 

kommentarer billederne får med på vejen. 

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 

16. Poster session, lær fra hinanden, en aften i godt selskab 

Er der noget bedre end at lære fra dem man kender? 

Vi stiller et langt bord op så alle kan få sin egen "bod" på en kvart kvadratmeter, og 

alle kan tage turen rundt om bordet for at se og snakke fotografi, teknik, inspiration, 

udstyr, komposition, motivvalg, og meget, meget mere. 

Tag en god håndfuld af dine fotos med til din "bod", og vær med til at dele oplevelser, 

erfaringer og skrøner med dine klubkammerater. 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 



Foto: Lars Hauschultz 

23. Michael Schlosser 

Fra krig til Tandlægen i Hvidovre. En desillusioneret fotojournalist taler ud om stadig 

at tro på sine drømme. 

 

Mikal Schlosser er fotojournalist med interesse i mennesker og deres hverdag.  

Mikal taler meget personligt og vil ikke kun vise sine ”greatest hits”, men også 

fortælle om det sure i, at prøve at udleve en drøm. 

 

Se mere på www.mikals.dk 

 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 

30. Benspænd, en duel på kreativitet 

I aften skal vi ud på forårets første fototur. Emne og benspænd bliver først udleveret 

fem minutter før start  - tør du tage imod udfordringen? 

 

Vi starter fra klubben og mødes samme sted når solen går ned kl. 20.33. Alt du skal 

medbringe er dit fotoudstyr. 

 

Over en bid brød og en fotosnak, ser vi de billeder der kom ud af anstrengelserne. 

 

 

Arrangementet starter kl. 19.00 



Foto: Patrick Kauffmann 

07. Trine Søndergaard, fotokunstner 

Trine Søndergaard er fotokunstner, uddannet fra Fatamorgana i 1996.  

 

Hun er internationalt anerkendt for sit tyste, men kraftfulde billedsprog. Portrætter, 

interiører og landskaber imellem hinanden, der kredser om tematikker som 

eksistens, sorg, historie og menneskeliv.  

 

Se mere her www.trinesondergaard.com 

 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 

14. 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. 

 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 

Maj 



Foto: Thomas Pedersen 

28. Fototur, Cafe Norden 

Denne aften tager vi på fototur uden emne og benspænd. Du har med andre ord helt 

frie hænder til at udfolde din kreativitet. 

 

Vi mødes i klubben, kl. 18.30, eller på Kongens Nytorv Metrostation, kl. 19.00.  

 

Efter et par timers intensiv fotografering, flader vi ud på vores “stamsted” Café 

Norden, hvor vi kan dele erfaringer, vise billeder og drikke en kop kaffe. 

 

 

Vi slutter fototuren ca. kl. 21.30 eller når sidste mand/kvinde går hjem. 



Foto: Stefan Nielsen 

Juni 
04. Bedømmelse af klubkonkurrencens 2. afdeling. 

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? 

 

 

Arrangementer starter kl. 19.30 

11. 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 

 



Klubmester 2017 – Thomas Pedersen 



Foto: Jens Stokholm 



Foto: Per Sørensen 

Fokusgrupper 
11. JANUAR – Naturgruppen, billeder og locations 

Vi mødes i klubben til en snak om gode locations i ind- og udland. Vi ser billeder fra 

Naturgruppens og egne ture og får en snak om billederne. 

 

Der skulle gerne være kage til alle. 

 

 

Aftenens arrangement starter kl. 19.00 



Foto: Jesper Knudsen 

07. FEBRUAR - 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 

14. FEBRUAR– Model og portræt, klassiske lyssætninger i studiet 

En aften med træning i de klassiske lyssætninger i studiet: Portræt, Beauty samt hel-

og halvfigur/fashion.  

 

Der vil være modeller til rådighed, og der arbejdes i grupper med grundlæggende 

lyslægning. Der skal efterfølgende leveres mindst ét billede fra hver af alle 

opsætningerne. Mere info via ”alle-mail”. 

 

 

Aftenens arrangement starter kl. 18.00 

http://www.photodex.com/proshow/gold
https://www.youtube.com/watch?v=RDzeE3BX2a8


Foto: Henrik Simonsen 

21. FEBRUAR – 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. 

28. FEBRUAR – 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 



Foto: Stefan Nielsen 

Foto: Inge Gotfredsen 



Foto: Mads Henriksen 

04. 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, 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 

færdig skåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm 

08. MARTS – Urban, dine billeder 

Fokusgruppen Urban mødes igen med fokus på visning af egne billeder fra det 

Urbane samt måneds tema som er Nordhavnen. 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 billedkritik over disse møder. Det handler udelukkende om at vise billeder og 

blive inspireret og snakke foto.  

 

 

Arrangementet starter kl. 19:00 

mailto:carlsen2100@gmail.com


Foto: Bent Larsen 

15. MARTS – 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 

 



Foto: Tanya Randstoft 

04. APRIL – Model og portræt, avanceret brug af speedlite 

Denne aften kommer til at stå i speedlightens tegn (foregår indendørs). 

 

Vi har fokus på at blande dagslys og flash, så alle er godt forberedt til den 

kommende location-workshop. 

 

Vi snakker ND-filtre, Highspeed-sync og langtidseksponering med flash. Også denne 

gang vil der være modeller til rådighed. 

 

 

Arrangementet start kl. 18.00 



Foto: Peter Poulsen 

11. APRIL – 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 

15. APRIL – Billedkritik, forud for Den Nationale 

Det er ved at være sidste udkald, inden der skal afleveres  billeder til Den Nationale. 

Vi har denne gang inviteret ”Mr. Golden” Freddie Hansen til at hjælpe os med at 

gennemgå Jeres billeder, og give dem en kommentar med på vejen. 

 

Du kan medbringe dine billeder som print og/eller digitale filer, og du er også 

velkommen til at deltage selvom du ikke har billeder med. 

 

 

Arrangementet starter kl. 12.00 og slutter kl. 17.00 



Foto: Birgitte Ruste 

Foto: Claus Carlsen  



Foto: Jesper Fremming 

21. APRIL – Naturgruppen, tur til Bisserup 

Tag med Naturgruppen til Sydsjælland nærmere bestemt området omkring Glænø 

og Bisserup. 

 

Glænø byder på smukke landskaber, fugleområder og havørne. 

 

Ved Bisserup er der en fin kyststrækning med lerskrænter og stensætninger. 

Dagen slutter med spisning i Jens sommerhus i Bisserup. 

 

Mere information udsendes med alle mail 

22. 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, 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 

færdig skåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm 

mailto:carlsen2100@gmail.com


Foto: Bent Larsen 

29. APRIL – Printerdag, Den Nationale 

Vi printer billeder til alle medlemmer der gerne vil deltage på Den Nationale – DM i 

fotografi. 

 

Sædvanligvis bliver der afleveret mange billeder til print, og derfor skal alle der 

ønsker at benytte sig af tilbuddet sende deres billeder i forvejen til Claus Carlsen, 

med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com 

 

Færdige print og bestilt passepartout kan afhentes mellem kl. 13.00 og 17.00. 

Billeder og passepartout der ikke afhentes på dagen, vil blive lagt til afhentning i 

mødelokalet. 

25. APRIL - 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 billedkritik over disse møder. Det handler udelukkende om at vise billeder og 

blive inspireret og snakke foto. 

 

 

Arrangementet starter kl. 19:00 

mailto:carlsen2100@gmail.com


Foto: Lars Bo Iversen 

03. MAJ – 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 

09. 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.  

 

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 

http://www.photodex.com/proshow/gold
https://www.youtube.com/watch?v=RDzeE3BX2a8


Foto: Jesper Petersen 

16. MAJ – Model og portræt, ekstra 

Redigering af Model og portrætgruppens billeder En aften med computer og intet 

kamera. 

 

Tanken er at I skal redigere billeder fra tidligere workshops, og der vil være hjælp og 

gode fif til Lightroom og Photoshop fra instruktørerne.  

 

I skal medbringe jeres computer. 

 

 

Arrangementet starter kl. 19:00 

25. MAJ – Naturgruppen, weekendtur til Øland 

Tag med Naturgruppen til Øland og oplev mystikken i Troldeskoven, de smukke 

kalkstens tårne ved Byrums raukar, eller sten og kalksletten Nettuni Åkrar. 

 

Arrangementet starter fredag d. 25. maj kl. 19:00, og slutter mandag d. 28. maj 

sidst på eftermiddagen. 

 

 

Mere information om turen udsendes med alle mail 



Foto: Edith Andersen 

07. JUNI – Model og portræt, on location 

Vi slutter forårssæsonen af med en udendørs workshop et sted i det skønne 

københavnske miljø.  

Der vil også til denne workshop være modeller til rådighed, og der vil også være 

mulighed for at få hjælp, hvis teknikken driller. 

Så nu har du changen for at prøve alt det som du har lært på de forgående 

arrangementer i model & portræt gruppen.  

Mere information vedrørende sted mødested, og eventuelt samkørsel udsendes med 

alle mail. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00, og vi fortsætter til modeller/fotografer ikke orker 

mere, eller falder om. 



Foto: Lisbeth Hjorslev 
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Foto: Inge Gotfredsen 

Billeder 

Billederne i programmet er udvalgt fra  klubkonkurrencen 2017, 3 og 4 afdeling. 

 

Programudvalg og tekst til program 

Lars Hauschultz, Helle Kildemoes, Peter Poulsen, Claus Carlsen. 

 

Hjemmeside  

www.downstairs-foto.dk  

 

Layout og opsætning 

Claus Carlsen 

 


