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PROGRAM  
EFTERÅR 2018 
Senest revideret 27. august 2018 
 

 AUGUST 

MA 

6 
MANDAG DEN 6. AUGUST 2018 

Region Nord Foto – Papir 1: Upload start  

MA 

13 
MANDAG DEN 13. AUGUST 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Første fotomøde: Sæsonstart     

Foreningens første møde: 

Velkomst ved Steen Aage Nielsen, formand: Vi byder alle velkommen og gennemgår pro-
grammet for efteråret. 

Om at deltage i konkurrencer: Vi tager en diskussion om det at levere fysiske/digitale billeder 
til konkurrencer, og drøfter definitionen på serier (tre til seks billeder – hvad får dem til at 
udgøre en serie), og finder eksempler fra Region Nord Foto’s tidligere konkurrencer. Vi gen-
nemgår også, hvad der skal stå bag på de fysiske billeder (titel, ved serier: 1 af #, 2 af # osv. 
retningsangivende pil, m.v.) 

Passepartout: Vi skal selv prøve at skære passepartout til vores kommende interne serie-
konkurrence (indgår i 3. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse 2018”). 

Ansvarlig: Steen Aage Nielsen 
 

Region Nord Foto – Papir 1: Udvælgelse af billeder  
Du kan lægge max fem billeder ud i Dropbox, som vi gennemgår med konstruktiv kritik, der 
kan hjælpe til, at hver især kan udvælge og aflevere optimale billeder til konkurrencen. 

Ansvarlig: Ole Fosvald 

MA 

27 
MANDAG DEN 27. AUGUST 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Bedømmelse: 2. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse 2018” 

v/Jørgen Bresson  

Jørgen Bresson kommer og bedømmer billeder til vor interne konkurrence om at blive ”Årets 
Fototosse 2018”. Det er de billeder, som er indleveret i april, maj og juni, som bedømmes. 

Ansvarlig: John Kjær 

FR 

31 
FREDAG DEN 31. AUGUST 2018 AFLEVERING 

August-bidrag til 3. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse 

2018”  

Deadline for bidrag. Du kan sende dine to billeder til billedsekretæren. Format: Digital, sRGB, 
max 1080 pixels i højden og max 1920 pixels i bredden, max 2 MB. Billederne skal forsynes 
med initialer og titel. 

Ansvarlig: John Kjær 
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 SEPTEMBER 

LØ/SØ 

1/2 

LØ/SØ 1./2. SEPTEMBER 2018, DYRSKUEPLADSEN, ROSKILDE 

Ekskursion og fotografering på ”Store Hestedag” (masser af heste, 

hunde og mennesker)  

Motiverne står i kø, når ”Store Hestedag” afholdes. Der er aktiviteter og udfordringer på alle 
niveauer og til alle Fototosser. Der er rolige aktiviteter med fremvisning af dyr og besøg i stalde 
og ved bure. Vi kan øve os i action-foto med heste i springkonkurrencer eller hunde, der ræser 
efter en ”kanin”. Hundene skal igennem agility-baner, hvor alt kan ske, og publikum er oplagte 
motiver, når det gælder ”street”-billeder. Boder med mad og drikke sørger for, at vi ikke dejser 
om i dagens løb. 

Det færdige program for weekenden kan ses på http://www.storehestedag.dk/ til august, men 
du kan se generel info om arrangementet på linket. Afhængigt af vejret beslutter vi sammen, 
hvilken dag i weekenden, vi tager på ekskursion. Nærmere information vedr. mødested, trans-
port m.v. følger senere. Læs evt. indlægget og se billeder på Fototossernes blog fra sidste års 
ekskursion til Store Hestedag: https://www.fototosserne.dk/store-hestedag-roskilde-2-3-sep-
tember-2017/. 

Ansvarlige: Annette Nordstrøm og Ole Fosvald 

MA 

10 
MANDAG DEN 10. SEPTEMBER 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Workflow: Arbejdsgangen i Photoshop – Fra Camera Raw til Print  

Vi gennemgår workflowet helt fra optagelse i kameraet og til det færdige print. Hvordan gør du 
det i Photoshop? Hvorfor ser printet måske ikke ud som på skærmen? Ved at bruge Softproofing 
i Photoshop kan du komme meget tæt på at se, hvilke farver din printer med en bestemt type 
papir IKKE kan printe. Vi gennemgår, hvordan du kan kalibrere din skærm og din printer med 
foreningens ColorMonki, så du får det bedst mulige resultat. 

Ansvarlig: Ole Fosvald 

MA 

10 
MANDAG DEN 10. SEPTEMBER 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Region Nord Foto – Papir-1: Deadline for aflevering af fysiske bille-

der til billedsekretæren  

Billedsekretæren modtager alle Fototossernes bidrag til konkurrencen og sender dem samlet til 
Region Nord Foto, så de er fremme inden deadline mandag den 17. september 2018. Alternativt 
kan du selv aflevere dem til RNF senest mandag den 17. september. 

Ansvarlig: John Kjær 

LØ 

15 
LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER 2018, KØBENHAVN NORDVEST 

Fototur til København med arkitektur som emne  

Vi tager til en bestemt bydel i Købehavn, hvor Jørn Jerow vil føre os rundt og fortælle os om 
den specielle arkitektur, som stedet har. Jørn foreslår, at vi tager en tur til det kendte boligom-
råde, Tingbjerg, der ligger i Københavns Nordvest-område. 

De almene boligselskaber, tidligere sociale boligselskaber, har siden 1930 opført en række fine 
boliger, tegnet af kendte arkitekter. Mange af boligerne var banebrydende for den tid, de er 
opført i, bl.a. med hensyn til arkitektur, boligstandard, miljø m.v. Når Jørn foreslår Tingbjerg, 
som er tegnet af den kendte arkitekt Steen Ejler Rasmussen i perioden 1950 til 1970, hænger 
det sammen med, at Tingbjerg, der er en samlet planløsning – faktisk hel bydel med ca. 3.000 
indbyggere – indeholder boliger, butikscenter, plejecenter, skoler, kollegium, m.v. 

Der er mange gode muligheder for at fotografere fine arkitektoniske detaljer, arkitektoniske 
helhedsløsninger, samt måske gennem foto beskrive miljøet i Tingbjerg. Jørn foreslår, at han 
på et medlemsmøde før turen holder et lille indlæg om Tingbjerg på godt og ondt. 

Ansvarlig: Jørn Jerow 

http://www.storehestedag.dk/
https://www.fototosserne.dk/store-hestedag-roskilde-2-3-september-2017/
https://www.fototosserne.dk/store-hestedag-roskilde-2-3-september-2017/
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MA 

17 
MANDAG DEN 17. SEPTEMBER 2018 

Region Nord Foto – Papir-1: Deadline for selv at aflevere fysiske bil-

leder  

Hvis du ikke allerede har afleveret dine billeder til Billedsekretæren på fotomødet den 10. sep-
tember, er der deadline i dag for selv at aflevere dem. 

 

MANDAG DEN 17. SEPTEMBER 2018 

Region Nord Foto – Digital: Upload start  

 

LØ-SØ 

22-23 

LØRDAG-SØNDAG DEN 22.-23. SEPTEMBER 2018, 10:00-15:00, MØDELOKALET 

I gang med Photoshop (igen) – Opsamling og repetition af modul 1 

og 2 samt det nye modul 3 om lag, lagmasker m.m.  

Lørdag: Opsamling/gentagelse af de to første moduler af ”I gang med Photoshop” fra efteråret 
2017. Søndag: Gennemgang af det nye modul 3 om brug af lag, justeringslag og lagmasker. 

Modul 1: Introduktion til Photoshop og simple ændringer. 

Modul 2: Markeringsværktøjer, kloning, fjernelse af uønskede elementer, farveændringer m.v.  

Modul 3: Der åbner sig en hel verden, når man begynder at arbejde med lag og lagmasker. 
Gennemgang af grundbegreber: kopiering af lag, navngivning af lag, visning af thumbnails for 
lag, rækkefølge og meget andet. Vi starter meget simpelt og bygger mere og mere på. Vi kigger 
også meget kort på blending modes mellem de forskellige lag. 

Opsamling på alle tre moduler: Hvad har vi lært, hvad var svært, hvad skal vi evt. træne mere? 

Medbring: Laptop med Photoshop. Tag gerne egne billeder med til at øve dig på, ellers kan du 
bruge de filer, der stilles til rådighed i løbet af dagene. 

Ansvarlig: Annette Nordstrøm 

MA 

24 
MANDAG DEN 24. SEPTEMBER 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET / UDENDØRS 

Lange lukkertider, brug af ND-filtre  

Vi ser på, hvordan man anvender ND-filtre til bl.a. at opnå lange lukkertider, f.eks. hvor det 
med sol ved højlys dag ikke er muligt at blænde ned for at få en langsom lukkertid. Med for-
skellige filtre kan man skabe silkevand, lysstriber m.m. Har du et ND-filter eller polfilter, så tag 
dem med. Vi tager ud i det fri, f.eks. til havnen eller stranden, og afprøver forskellige teknikker. 
Efterfølgende har vi en dialog om resultaterne i mødelokalet. 

Ansvarlig: Steen Aage Nielsen 

HUSK! Vedr. workshoppen på det kommende fotomøde   

Inden workshoppen mandag den 8.oktober (se nedenfor) kan du forberede tre spørgsmål til dit 
kamera, til flash, til funktioner i programmer eller til andet, som du i dag er usikker på eller vil 
vide mere om. 

 

SØ 

30 
SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER 2018 

September-bidrag til 3. del-konkurrence om at blive ”Årets Foto-

tosse 2018”  

Deadline for bidrag. Du kan sende dine to billeder til billedsekretæren. Format: Digital, sRGB, 
max 1080 pixels i højden og max 1920 pixels i bredden, max 2 MB. Billederne skal forsynes 
med initialer og titel. 

Ansvarlig: John Kjær 
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 OKTOBER 

MA 

8 
MANDAG DEN 8. OKTOBER 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Workshop – Kom med dine spørgsmål   

Der er lagt op til en aften, hvor du kommer med dine spørgsmål/problemer, som du har bakset 
med alene, og som du godt vil have hjælp til. Så regner vi med, at nogle af medlemmerne kan 
hjælpe dig med disse problemer. Det kan være funktioner i Lightroom eller Photoshop. Det kan 

også være kameraindstillinger eller andet. På denne aften søger man hjælp hos ”sidemanden”, 
og forhåbentlig kan vi hjælpe hinanden. Medbring PC, kamera (tag gerne manualen med) og 
andet fotoudstyr. 

Ansvarlig: John Kjær 

Region Nord Foto – Digital: Udvælgelse af billeder  
Du kan lægge max fem billeder ud i Dropbox, som vi gennemgår med konstruktiv kritik, der 
kan hjælpe til, at hver især kan udvælge og aflevere optimale billeder til konkurrencen. 
 

Ansvarlig: Ole Fosvald 

MA 

15 

MANDAG DEN 15. OKTOBER 2018 

Region Nord Foto – Digital: Deadline for upload af digitale billeder  

Medlemmerne uploader selv to digitale billeder til Region Nord Foto med deadline mandag den 
15. oktober 2018. 

 

MA 

22 
MANDAG DEN 22. OKTOBER 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Billedkomposition – Få billeder med dybde, tema og stemning  

Vi tager et kig på de grundlæggende regler for, hvordan billedets elementer kan placeres, så 
billedet er velkomponeret 

Hvordan kan billedkompositionen føre tilskuernes blik et bestemt sted hen i billedet? Hvordan 
kan billedkompositionen være med til at formidle et tema og en stemning? Hvordan komponerer 
vi billedet, så det bedst formidler den historie, som vi vil fortælle? 

Ansvarlig: Christine de Fine Strand 
 

Billedtitler og billedtekster – Godt eller skidt?  

Hvis det er rigtigt, at ”Et billede siger mere end tusind ord”, hvad sker der så, når vi kobler 
billeder og ord sammen vha. en titel eller en billedtekst – bestemmer vi så, hvordan billedet 
aflæses og forhindrer dermed fri fortolkning? Bør billedet kunne stå alene og alligevel sikre den 
samme respons hos alle modtagerne (f.eks. en dommer), som jo har vidt forskellige baggrunde? 
Kan man manipulere vha. en billedtitel/-tekst (f.eks. fake news)? 

Ansvarlig: Annette Nordstrøm 

Aflevering af oktober-bidrag ”Serier” (på papir) til 3. del-konkurrence 

om at blive ”Årets Fototosse 2018”  

På denne aften kan du aflevere dine fysiske billeder til 3. del-konkurrence ”Serier” til billedse-
kretæren. Alternativt kan du selv aflevere dem efter aftale med billedsekretæren senest onsdag 
den 31. oktober. Du kan aflevere max to serier. Billederne skal være printet, sat i passepartout 
med målene 30x40 cm og forsynet med titel og opad-pil på bagsiden. Billederne skal også 
sendes digitalt til billedsekretæren senest den 31. oktober 2018. Format: sRGB, max 1080 
pixels i højden og max 1920 pixels i bredden, max 2 MB. De digitale billeder skal forsynes med 
initialer og titel. 

Ansvarlig: John Kjær 
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ON 

24 
ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2018, 19:30, TAASTRUP 

Region Nord Foto – Papir 1: Bedømmelse  

Arrangør: Torstorp Fotoklub. 

 

LØR 

27 
LØRDAG DEN 27. OKTOBER 2018, 10:00-15.00, MØDELOKALET 

Heldags-kursus ”Kend dit kamera”  

[Tekst følger senere]. 

Ansvarlig: Bestyrelsen 

ON 

31 
ONSDAG DEN 31. OKTOBER 2018  

Oktober-bidrag ”Serier” (digitale filer samt papirbilleder) til 3. del-

konkurrence om at blive ”Årets Fototosse 2018”  

Deadline for bidrag af de digitale filer og papir-billeder. Du kan sende/aflevere dine to serier til 
billedsekretæren – se detaljer under mandag den 22. oktober 2018 ovenfor. 

Ansvarlig: John Kjær 

 NOVEMBER 

MA 

5 
MANDAG DEN 5. NOVEMBER 2018, 18:00-21:00, HELLEBÆK KLÆDEFABRIK 

Portrætter og lyssætning   

Vi besøger fotografen Csilla Nilsson i hendes studie ”Csilla Nilsson Foto & Style” på Hellebæk 
Klædefabrik. Csilla tager nogle fantastisk flotte og anderledes billeder, og hun har indvilget i 
at fortælle os om, hvordan hun lægger lys, når hun tager portrætter, hvordan man skelner 
mellem flere typer lys: f.eks. hovedlys, udfyldningslys, hårlys, baggrundslys, og hvornår man 
bruger reflektor m.m. Vi får også inspiration til posering m.m. Læs mere om Csillas arbejde og 

se eksempler på hendes spændende fotografier her: https://www.csillanilsson.com/. 

Ansvarlig: Steen Aage Nielsen 

MA 

19 
MANDAG DEN 19. NOVEMBER 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Sort-hvid konvertering med Rasmus Nielsen fra KFAK   

Rasmus Nielsen har givet os følgende agenda: 
 Hvad betyder det at se i S/H? 
 Hvordan konverterer man til S/H? 
 Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige metoder? 
 
Metoder der gennemgås: 
 S/H Værktøjet i Lightroom 

 Desaturerings-metoden 
 Gradient map i Photoshop 
 Brug af LAB-farverummet i Photoshop 
 Channel mixer i Photoshop 
 Silver Efex Pro 2 i NikSoftware 
 
Forskellige måder at skabe kontrast på: 
 Luminosity masks (lysmasker), som giver mulighed for at arbejde i et præcist toneområde 
 Curves, levels og brightness/contrast justeringslag 
 Dodge and Burn teknikker 
 
Forskellige metoder til at skabe “filmkorn” i billedet. 

Ansvarlig: Steen Aage Nielsen 

https://www.csillanilsson.com/
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MA 

26 
MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2018, 19:30, HELSINGØR 

Region Nord Foto – Digital: Bedømmelse  

Arrangør: Fotoklubben Kronborg 

 

 DECEMBER 

MA 

3 
MANDAG DEN 3. DECEMBER 2018, 18:00-21:00, MØDELOKALET 

Juleafslutning: Kåring af ”Årets Fototosse”, et kig bagud og forbere-

delser til forårssæsonen 2019   

I aften er der dømt julehygge og afslapning samt kåring af ”Årets Fototosse 2018”. 

Vi har fået fat i alle tiders dommer fra Helsingborg, Cathy Björk, som er fotojournalist. Cathy 
vil bedømme årets sidste del-konkurrence og dermed udløse spændingen om, hvem der bliver 
vinder af titlen som ”Årets Fototosse 2018”. 

Vi drøfter også, hvad vi har fået ud af den første hele sæson i Fototosserne: Hvad var godt? 
Hvad kan blive bedre? Forslag til nye aktiviteter i det kommende år? Vi slutter af med at gen-
nemgå forårets program. 

Ansvarlig: Steen Aage Nielsen 

 

PÅ GENSYN I 2019! 
 

 


