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Foto: Una Streit Larsen 





Foto: Bent Larsen 

Et spændende program er klar til præsentation. 

 

Vi håber at det vil blive en øjenåbner og give inspiration til 

et væld af nye billeder, som vi ønsker at du vil dele med os. 

 
“Everything we see, hides something else” citat René Magritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programudvalg, tovholdere, og bestyrelse glæder sig til at 

tage hul på foråret 2023. 

 

Hjælp hinanden & lær af hinanden. 
 

 

På bestyrelsens vegne Claus Carlsen 

Klar & parat til start 



Foto: Jesper Petersen 

Januar 
09 . Intro til Månedskonkurrencen 

Klubmedlem Keld Mogensen har startet en ny online månedskonkurrence.  

 

Keld, og Lars Hauschultz, fortæller om konkurrencen, gennemgår reglerne, og 

viser hvordan du uploader billeder og afgiver stemmer på de andres billeder. 

 

Emnet til den første konkurrence (Januar) udsendes med allemail lige inden nytår, 

og du har hele måneden til at tage dit billede (ja, kun et billede per måned). 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



23. Gorm Valentin, Musik- og streetfotograf, m.m. 

Gorm Valentin er født i 1944, har spillet klarinet i flere jazzorkestre, og købte sit 

første kamera i 1969 inden en tur til New Orleans. 

 

Fra 1975 har Gorm arbejdet som fotograf og taget fotos til adskillige pladecovers 

for fx C.V.Jørgensen, Gnags, Shubidua, Thomas Helmig, NHØP, Stan Getz, Bill 

Evans og Chet Baker. 

 

Gorm har leveret coverfotos til diverse magasiner, og har desuden fotograferet for 

Politiken og Information. 

 

Gorm har udstillet mange gange i ind- og udland, og hans stil er kendetegnet ved 

et særligt lys, grafisk tæt komposition og nærhed i portrætterne. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

16. Ole Christiansen, Fotografi med Grafisk Look 

Ole Christiansen har arbejdet som fotograf i 42 år og har gennem årene leveret 

billeder til utallige bøger, tidsskrifter, magasiner, aviser, pladeomslag, 

årsrapporter, m.v. 

 

Ole har sideløbende lavet egne bøger og udstillinger. 

 

Ole er kendt for sine forsider for Euroman og pladecovers af bands som Sort Sol, 

TV2, Thomas Helmig, og mange andre. Hans visuelle signatur er et meget grafisk 

look. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: Lars Hauschultz 



Foto: Mads Henriksen 

30. Mini-fotomarathon 

Husk din smartphone*, glem alt om fototeknik og giv i stedet fantasien frit spil i tredje 
omgang af denne fotodisciplin. 
 
Du bliver sendt på en inspireret jagt efter motiver i og/eller omkring klublokalerne, og 
vi lover at du bliver udfordret som (næsten) aldrig før. 
 
*) Du må selvfølgelig også gerne bruge et "rigtigt" kamera. Meningen er at det skal 
være nemt og hurtigt for aftenens tovholder at få tilsendt de skudte billeder i løbet af 
marathonet. 
 
Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Thomas Pedersen Foto: Jesper Fremming 



Februar 
6. 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. 

Foto: Peter Poulsen 



13. Mads Hagen, Mit Lolland-Falster 

Som professionel naturfotograf tænkte Mads Hagen: Hvem der bare kunne tage 

til Kenya, Svalbard eller dybt ind i Borneos jungle og komme helt tæt på giraffer, 

isbjørne og orangutanger. 

 

Men i stedet for at gentage andres rejser gik Mads til det lokale og velkendte med 

samme ambition: At vise naturen som noget eksotisk og dyrebart. Mads pakkede 

sit kamera og sit arsenal af camouflage og skjul og besøgte de naturrigeste egne 

af sin hjemstavn Lolland-Falster. 

 

Foredraget er en genopdagelse af den danske naturs skønhed og skrøbelighed. 

Alt fra sommerfugle til havørne, bøgeskove til hule træer, vandkantens vadefugle 

til grævlingen i nattemørket – alt det, der udgør det danske landskab. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: Christa Christensen 

20. 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. Kom i god tid så vi kan starte til tiden 



Foto: Peter Jakobsen 

27 . Nul stjerner, Redigér et håbløst billede 

Har du nogensinde taget et rigtig dårligt billede? Altså, sådan et der får nul 

stjerner? Nu har du muligheden for at få andre til at redigere det ”op”, og for selv 

at prøve kræfter med andres ”håbløse” billeder. 

 

Vi går ikke efter perfekt teknik, men håber i stedet på at få og give inspiration til 

at ændre billedernes udtryk. 

 

Upload dit eget ”håbløse” billede senest fredag den 24. februar. Upload din 

redigerede version af en andens ”håbløse” billede senest kl. 19:30 på aftenen. Vi 

viser så resultaterne – og tager en snak om dem. 

 

Nærmere instruktioner udsendes med allemail. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Stefan Nielsen 

Marts 
06. Nye og gamle medlemmer viser billeder 

Denne aften har du mulighed for at vise nogle af dine billeder til de andre i 

klubben. Hvis du er ny i klubben, så har du 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, eller har du allerede præsenteret billeder, 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. 

 

Du kan tage digitale billeder med til skærmen, og/eller medbringe papirbilleder. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

13. 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. 



Foto: Per Sørensen 

20. Stefan Nielsen, Sådan fjerner du støj i dine fotos 

Med udgangspunkt i Lightroom, og især i Photoshop samt nogle plug-ins som 

virker begge steder, viser og fortæller klubmedlem Stefan Nielsen hvordan du kan 

fjerne støj i dine billeder uden at ”ødelægge” dem. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

27. Leif fortæller og viser billeder fra 15 år i klubben 

Vor afgåede kasserer – og nyslået æresmedlem, Leif Juel Sørensen, har gravet dybt i sit 

fotoarkiv og viser billeder – og fortæller historier – fra sin tid i Downstairs. 

 

Kom og få et indblik i hvor klubben kommer fra, og få inspiration til dit eget fotografi. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: Kim Sørensen 



Foto: Thomas Pedersen Foto: Claus Carlsen 



Foto: Solveig Thimm 

Foto: Sune Keller 



Foto: Christina Guldberg 

April 
03. Poster session, Vis dine fotoprojekter 

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 din PC, din tablet eller en god håndfuld af dine fotos, fotoserier, collager, 

fotoskulpturer, med mere med til din "bod", og vær med til at dele oplevelser, 

erfaringer og skrøner med dine klubkammerater. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

17. Bedømmelse af 1. runde 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 eller ej, så er dommerens gennemgang af 

billederne som regel både spændende, udbytterig, og giver anledning til 

eftertanke. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Bent Larsen 

24. Jens Juul, Portrætfotograf 

Jens Juul har arbejdet med maleri, grafik og grafisk design, før han i 2012 blev 

uddannet fotograf fra Københavns Tekniske Skole. Siden har hans arbejde 

kredset om det intime fotoportræt. 

Det har ført til en lang række udstillinger i både ind- og udland, ligesom han har 

modtaget en række internationale fotopriser, og herhjemme i Årets pressefoto. 

Jens er lige udkommet med sin fotobog, Six Degrees of Copenhagen. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Ernst Laursen 

Maj 
01. Kenneth Olsen, Billeder fra Kina 

Klubmedlem Kenneth Olsen viser billeder og fortæller fra sine rejser i det sydlige 

Kina. 

 

Kenneth har fotograferet både byer og fantastiske landskaber. Han kommer også 

ind på de store forskelle der er mellem de store byer og de små landsbyer - og på 

udfordringerne med at få visum. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

08. Fototur, Langs havnen til Kongens Nytorv 

Vi går en tur fra fotoklubben og langs med havnefronten til Kongens Nytorv, hvor 

vi får en tår kaffe og forhåbentlig nyder det gode vejr. 

 

Husk kamera og hvad du ellers har brug for til street-, panorama- eller 

aftenfotografi. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Mads Henriksen 

15. Billedkritik, Kendte(s) billeder 

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. 

 

22. Model & Portræt udstiller, Fernisering 

Model & Portræt 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. 



Foto: Lars Hauschultz 

Juni 
05. 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. 

10. Sommerafslutning (lørdag) 

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. Vi 

tænder op i grillen kl. 16:00 og håber at eventuelle byger går uden om Østerbro. 

Vi køber pølser til grillen samt sennep, ketchup, remoulade, ristede løg, servietter 

og kage til aftenkaffen. 

 

Du skal selv medbringe tilbehør (salat/brød/etc.), drikkevarer og evt. andet til 

grillen. Vi har tallerkener, glas og bestik i klubben. 

 

Arrangementet starter kl. 16:00. 



Klubmester 2022 – Thomas Pedersen 

Foto: Thomas Pedersen 



Foto: Thomas Pedersen Foto: René Wedel 



Foto: Una Streit Larsen 



Foto: Birgitte Ruste 

Fokusgrupper 

19. JANUAR – 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. 

04. FEBRUAR – Naturgruppen, Fugletur til Raadvad 

Vi tager til Raadvad/Mølleåen og ser efter vandstæren, og hvis vi er heldige ser vi 

også isfuglen.. 

 

Vi starter med en kop kaffe og et stykke wienerbrød, som tovholderen sørger for. 

Kaffe/the og andet proviant skal du selv medbringe. 

 

Arrangementet starter kl. 08.00 på den store p-plads lige inden man kommer til 

Raadvad Kro. 



Foto: Claus Carlsen 

09. FEBRUAR – Billedkritik med spisning 

Det bliver igen et arrangement med fællesspisning kl. 17.30, og ligesom sidste 

gang bliver det ”hjemmelavet” mad (det er gratis at deltage). 

 

Efterfølgende snakker vi komposition ud fra de billeder som du har taget med. 

Bliver dit billede bedre, hvis du er mere bevidst omkring komposition? Og hvad 

kan du efterfølgende rette i redigeringen af dit billede. 

 

Arrangementet starter kl. 18:30 (for de som ikke spiser med) 

03. MARTS – Fredagsbar, Out of Focus 

Efter en laaaang vinter holder vi igen 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 hvem der kan kalde sig ”Downstairs Dartmester 2023”. 

Den dygtige vinder kan gå hjem med pokalen højt hævet over hovedet, og 

håneretten i et helt år. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 



Foto: Stefan Nielsen 

Foto: Steffen Faisst 



Foto: Jesper Knudsen 

05. MARTS – Printerdag til 1. afdeling af klubkonkurrencen 

Vi printer billeder til 1. afdeling af klubkonkurrencen. 

 

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. 

15. 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 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. 



Foto:  Jesper Petersen 

1-2. APRIL - Naturgruppen, Traner ved Hornborgasjön 

Vi tager til Hornborgasjön hvor der hvert forår samles i tusindvis af traner på vej til 

deres ynglepladser. De bedste tranebilleder får man morgen og aften i det gode 

lys. Midt på dagen tager vi rundt i området og ser hvad vi kan finde af fugle, 

landskabs motiver, m.m. 

 

Du skal selv sørge for transport, mad og overnatning (der er flere vandrerhjem i 

nærheden). 

 

Arrangementet starter lørdag d.1. april kl. 06.00 ved 

Tranedansen/Hornborgasjön. Du kan også støde senere, men tovholder anbefaler 

at du tager af sted fredag, så du også kan nå aftenlyset fredag. 

12. APRIL – Billedkritik, det svære valg 

Vi nærmer os afleveringsfristen til Den Nationale som er årets største danske 

konkurrence. Vi plejer at klare os godt, og mon ikke vi kan gøre det igen i år. 

 

Har du valgt dine billeder, eller har du brug for hjælp til det svære valg? 

 

Tag billederne med til billedkritik, og få hjælp af dine klubkammerater. De giver 

med garanti gerne kritik til dine billeder. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 



Foto: Jesper Knudsen 

20. APRIL – Urban fototur, Rundt om Københavns havn 

Fokusgruppen “Urban” tager på en tur rundt om Københavns havn med 

udgangspunkt ved shoppingscentret Fisketorvets.  

 

Det er et område af byen hvor det de sidste år er gået rigtigt stærkt. Vi prøver at 

skildre stemningen en forårs aften. 

 

Vi synes at det kunne være hyggeligt hvis du også tager med.  

 

Arrangementet starter kl. 19.00, foran hovedindgangen til shoppingscentret 

Fisketorvet. 

30. APRIL – Printerdag til 2. afdeling af klubkonkurrencen 

Vi printer billeder til 2. afdeling af klubkonkurrencen. Du er velkommen til at 

lægge vejen forbi klubben, eller 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 



Foto: Gitte Müller 

10. MAJ – 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. 

04. MAJ – Urban fokus, Billedaften 

Fokusgruppen ”Urban” inviterer til billedaften, hvor vi skal se nogle af de 

fantastiske billeder som er, blev taget på gruppens ture. 

 

Bagefter skal vi ha’ en snak om begrebet urban fotografi – og hvad lægger vi i 

det. Derfor vil vi også gerne se billeder fra de fotografer som du bliver inspireret 

af, så tag dem endelig med. 

 

Undervejs kan vi udveksle ideer til efterårets aktiviteter. 

 

Arrangementet starter kl. 19.30. 



27. MAJ – Naturgruppen, Fugletur til Gundsømagle Sø 

Vi tager til Gundsømagle Sø og ser hvad søen og rørskoven kan tilbyde af 

spændende ting.  

 

Vi starter med en kop kaffe og et stykke wienerbrød som tovholder tager med. 

Kaffe/the skal du selv medbringe, lige som frokost og andet proviant. 

 

Arrangementet starter kl. 08.00 på parkeringspladsen ved Østrup.  

Foto: Lars Gulbæk 



Foto: Thomas Pedersen 

Konkurrencedatoer 

Nordisk Fotomesterskab Lyd/Billede 

Region Nord papir 2. 

Downstairs 1. afdeling 

Downstairs 2. afdeling 

Den Nationale 2023 

31. januar 

6. februar 

6. marts 

1. maj 

 (forventet) 1. maj 

 



Foto: Jack Volkmann 

Billeder 

Billederne i programmet er udvalgt fra klubkonkurrencen 2022, 3. og 4. afdeling. 

 

Programudvalg og tekst til program 

Lars Hauschultz, Helle Wallach Kildemoes, Jack Volkmann og Christina Guldberg 

 

Hjemmeside  

www.downstairs-foto.dk  

 

Layout og opsætning 

Claus Carlsen 

 


