PROGRAM
FORÅR 2019
Senest revideret 29. december 2018

JANUAR
TI

TIRSDAG DEN 1. JANUAR 2019

1

Mellem Sund og Bælt (MSoB): Start på upload af billeder til 2019konkurrencen 

TI

TIRSDAG DEN 1. JANUAR 2019

1

Internt – Start på at tage tre HDR billeder  
Tag tre HDR-billeder i løbet af vinteren. De skal gennemgås på HDR-aftenen den 25. marts
2019 (se nedenfor).
Billederne skal have følgende motiver/emner:
1. I en kirke
2. Natur
3. ”Ejendomsmægler-billede”. Velbelyst både ude og inde.
Billederne lægges i Dropbox senest den 11. marts 2019.

Internt – Start på at tage et billede til fotoaftenen med emnet ”Før
og nu”  
Find et sted fra et gammelt maleri/foto og tag et billede af samme sted, som det ser ud i dag
som forberedelse til vores ”før-og-nu”- aften den 20. maj 2019 (se nedenfor). Billederne (både
fra dengang og fra nu) skal lægges i Dropbox senest den 6. maj 2019.

MA

14

MANDAG DEN 14. JANUAR 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Første fotomøde: Sæsonstart   
Foreningens første møde i 2019:
Velkomst ved Steen Aage Nielsen, formand: Vi byder alle velkommen og gennemgår programmet for foråret.
Info til medlemmerne: Info til medlemmerne om, at de selv skal planlægge fotomødet den
3. juni 2019.
Introduktion til konkurrencen ”Mellem Sund og Bælt” (MSoB): Tidsfrister, kategorier,
formater, deltagergebyr, fernisering m.v.
Sådan kan du bruge vor hjemmeside: Vi viser, hvordan du kan lægge billeder ud i dine
gallerier på vor hjemmeside. Vi vil ligeledes vise, hvordan man skriver samt svarer på et indlæg
på bloggen.
Ansvarlig: Steen Aage Nielsen

Region Nord Foto – Papir 2: 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
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24

TORSDAG DEN 24. JANUAR 2019, 18:00-21:00, HOS OLE OG ANNETTE

Passepartoutskæring 
Denne aften bruges til skæring af alle de passepartouter, som skal bruges til følgende konkurrencer i foråret 2019:
• Region Nord Foto – Papir 2
• Region Nord Foto – Serier
• Fototosserne – 1. del-konkurrence, februar-bidrag (papir)
• Fototosserne – 2. del-konkurrence, april-bidrag (papir).
Ansvarlig: Ole Fosvald

MA

28

MANDAG DEN 28. JANUAR 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Farvestyring af skærm og printer 
Denne aften gennemgår vi farvestyring. Hvorfor er dette vigtigt? Hvordan opsættes farverummet i PS og LR til det rigtige, herunder gennemgang af farverummene sRGB, AdobeRGB samt
ProPhoto RGB.
Vi demonstrerer, hvordan man kalibrerer sin computerskærm med vor ColorMunki. Vi viser,
hvordan man kalibrerer sin printer til al slags papir, hvortil der ikke findes en ICC-profil. Vi ser
på ICC profiler, og hvordan de bruges. Hvorfor ser printet måske ikke ud som på skærmen?
Ved at bruge Softproofing i PS eller LR, kan du komme meget tæt på at se, hvilke farver din
printer med en bestemt type papir IKKE kan printe.
Ansvarlig: Ole Fosvald og Steen Aage Nielsen

MA

28

MANDAG DEN 28. JANUAR 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Region Nord Foto – Papir-2: Deadline for aflevering af fysiske billeder 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 4. februar 2019. Alternativt kan
du selv aflevere dem til RNF senest mandag den 4. februar. Husk også at uploade billederne
digitalt til RNF senest den 4. februar 2019.
Ansvarlig: John Kjær

TO

31

TORSDAG DEN 31. JANUAR 2019

Januar-bidrag til 1. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse
2019” 
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

FEBRUAR
MA

4

MANDAG DEN 4. FEBRUAR 2019

Region Nord Foto – Papir-2: Deadline for selv at aflevere fysiske billeder 
Hvis du ikke allerede har afleveret dine billeder til billedsekretæren på fotomødet den 28. januar
2019, er der deadline i dag for selv at aflevere dem.
Deadline for upload af digitale versioner af RNF Papir-2. Format: Digital, sRGB, max 1080 pixels
i højden og max 1920 pixels i bredden, max 2 MB. Billederne skal forsynes med titel.
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11

MANDAG DEN 11. FEBRUAR 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Foredrag om de mystiske pixels  
Vi gentager endnu en gang Annettes foredrag om ”De Mystiske Pixels”.
Her gennemgår vi billedstørrelser (megapixels vs. megabyte), og hvordan billedet kan resizes i
mindre eller større størrelse. Vi ser på beskæring, og hvad der skal til for at printe et billede i
f.eks. A4 format.
Ansvarlig: Annette Nordstrøm

Region Nord Foto – Serier: Udvælgelse af billeder 
Du kan lægge max fem serier på hver max seks 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

11
MA

25

MANDAG DEN 11. FEBRUAR 2019

Region Nord Foto – Serier: Start på upload 
Efter udvælgelsen (se ovenfor) kan du uploade dine serier til RNF. Format: Digital, sRGB, max
1080 pixels i højden og max 1920 pixels i bredden, max 2 MB. Billederne skal forsynes titel.

MANDAG DEN 25. FEBRUAR 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Redigering af portrætter 
Der er selvfølgelig mange måder at gøre det på – lad os få en diskussion.
Vi ser på følgende:
• Isolere person fra baggrund
• Bearbejde hud, farver og urenheder
• Forstærke øjne samt hår
• Hvordan skal det beskæres.

Ansvarlig: Steen Aage Nielsen

Februar-bidrag til 1. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse
2019” 
Deadline for bidrag. Aflevering af to billeder på papir og opklæbet på 30×40 cm passepartout.
Billederne afleveres til billedsekretæren.
Desuden skal du 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 navn og
titel.
Ansvarlig: John Kjær

MA

25

MANDAG DEN 25. FEBRUAR 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Region Nord Foto – Serier: Deadline for aflevering af fysiske billeder
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 11. marts 2019. Alternativt kan
du selv aflevere dem til RNF senest mandag den 11. marts.
Ansvarlig: John Kjær
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SØ

3

SØNDAG DEN 3. MARTS 2019

Mellem Sund og Bælt (MSoB): Deadline for registrering og upload 
Se mere på MSoB’s hjemmeside: www.mellemsundogbælt.dk.
Ansvarlig: John Kjær

MA

11

MANDAG DEN 11. MARTS 2019, KL:18:00-21:00, MØDELOKALET

Foredrag om arkitektur 
Denne aften har vi inviteret Henriette Sjøgreen Kristensen, som vil holde et foredrag om arkitekturfotografering. Foredraget bliver fulgt op med en fotoudflugt en lørdag eller søndag i en af
de følgende weekender: 16./17. marts eller 23./24. marts.
Ansvarlig: Annette Nordstrøm

Upload af HDR billeder til Dropbox  
Sidste frist for upload af dine tre HDR-billeder taget i løbet af vinteren. De skal gennemgås på
HDR-aftenen den 25. marts 2019 og have følgende motiver/emner:
1. I en kirke
2. Natur
3. ”Ejendomsmægler-billede”. Velbelyst både ude og inde.
Ansvarlig: Bjarne Høg

MA

11

MANDAG DEN 11. MARTS 2019

Region Nord Foto – Serier: Deadline for selv at aflevere fysiske billeder 
Hvis du ikke allerede har afleveret dine billeder til billedsekretæren på fotomødet den 25. februar, er der deadline i dag for selv at aflevere dem.
Deadline for upload af de digitale versioner af RNF seriebilleder. Format: Digital, sRGB, max
1080 pixels i højden og max 1920 pixels i bredden, max 2 MB. Billederne skal forsynes med
titel og billednumre.

MA

11

MANDAG DEN 11. MARTS 2019, KL:18:00-21:00, MØDELOKALET

Mellem Sund og Bælt: Deadline for aflevering af fysiske billeder til
billedsekretæren 
Billedsekretæren modtager alle Fototossernes bidrag til konkurrencen og kører dem samlet til
MSoB, så de er fremme inden deadline onsdag den 13. marts 2019. Alternativt kan du selv
aflevere dem til MSoB senest onsdag den 13. marts.
Ansvarlig: John Kjær

ON

13

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019

Mellem Sund og Bælt: Deadline for selv at aflevere fysiske billeder til
MSoB 
Hvis du ikke allerede har afleveret dine billeder til billedsekretæren på fotomødet den 11. marts,
er der deadline i dag for selv at aflevere dem.
De digitale filer skulle være registreret og uploadet den 3. marts 2018.
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LØ/SØ
16/17
eller
LØ/SØ
23/24

TORSDAG DEN 14. MARTS 2019

Region Nord Foto – Papir-2: Bedømmelse 
Arrangør: Fotoklubben Negativ, Roskilde

LØRDAG ELLER SØNDAG DEN 16./17. MARTS 2019, 11:00-16:00, TID OG STED AFTALES SENERE

Fototur omhandlende arkitektur m.m. 
Fototur der følger op på foredraget med arkitektur. Vi forsøger at afholde fototuren d.16./17.
marts eller ugen efter den 23./24. marts
Ansvarlig: Endnu ikke fastlagt

MA

25

MANDAG DEN 25. MARTS 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Den årlige generalforsamling 
Der udsendes indkaldelse med beretning samt regnskab til alle.

HDR-billeder: I en kirke, Natur, ”Ejendoms-mæglerbillede”  
Efter generalforsamlingen:
Medbring de tre HDR-billeder, som du har taget i løbet af vinteren, og som du har lagt i Dropbox
senest den 11. marts 2019. Vi gennemgår billederne sammen.
Billederne skal have følgende motiver/emner:
1. I en kirke
2. Natur
3. ”Ejendomsmægler-billede”. Velbelyst både ude og inde.

SØ

31

Ansvarlig: Bjarne Høg

SØNDAG DEN 31. MARTS 2019

Marts-bidrag til 1. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse
2019” 
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

APRIL
MA

8

MANDAG DEN 8. APRIL 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Workshop: Flash-aften med on-camera-flash 
Hvordan kan flash’en bruges? Hvordan kan den indstilles fra flash fra kameraet? High-Speedsynk hvad er det? m.m.
Lån en flash, hvis du ikke har én. Senest en måned før denne aften vil der blive udsendt et
tidligere oplæg om håndtering af flashen.
Ansvarlig: Steen Aage Nielsen

TI

23

TIRSDAG DEN 23. APRIL 2019

Region Nord Foto – Serier: Bedømmelse 
Arrangør: Køge Fotoklub.
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27

LØRDAG DEN 27. APRIL 2019, 10:00-16:00, MØDELOKALET

Heldags-kursus ”Få mere ud af dit kamera og få bedre billeder” modul 1 af 2  
Et kursus for begyndere og lidt øvede – primært for dem, der vil vide mere og komme videre.
Detaljeret program er under udarbejdelse. Andet modul afholdes lørdag den 25. maj 2019.
Ansvarlig: Bestyrelsen

TI

30

TIRSDAG DEN 30. APRIL 2019

April-bidrag (2-papirbilleder) til 2. del-konkurrence om at blive
”Årets Fototosse 2019” 
Deadline for bidrag. Aflevering af to billeder på papir og opklæbet på 30×40 cm passepartout.
Billederne afleveres til billedsekretæren.
Desuden skal du 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 navn og
titel.
Ansvarlig: John Kjær

OBS!

Da dagen i dag (tirsdag den 30. april) ikke er en fotoaften, kan du evt. vente med at aflevere dine fysiske billeder
til fotomødet mandag den 6. maj 2019. De digitale billeder
skal dog stadig uploades i dag, tirsdag den 30. april 2019.

MAJ
MA

6

MANDAG DEN 6. MAJ 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Årets Fototosse 2019, 1. del-konkurrence bedømmelse 
Mads Henriksen fra Køge Fotoklub bliver dommer for 1. del-konkurrence til ”Årets Fototosse
2019”.
Ansvarlig: John Kjær

LØ

11
MA

20

LØRDAG DEN 11. MAJ 2019, 12:00-16:00, KULTURHUSET ”BRØNDEN”, BRØNDBY
STRAND CENTRUM 60, 2660 BRØNDBY STRAND

Mellem Sund og Bælt: Fernisering og dommernes gennemgang  
Tag med og se de mange flotte billeder, som bliver præmieret. Sidste år fik vi mange fine
placeringer. Der er ca. 1.000 indleverede billeder.

MANDAG DEN 20. MAJ 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Billeder fra Før og Nu  
Find et sted fra et gammelt maleri/foto og tag et billede af samme sted, som det ser ud i dag.
Prøv at tage det fra den samme vinkel, så det matcher det gamle så meget som muligt. Vi
gennemgår billederne sammen.
Både billedet fra ”dengang” og billedet fra ”nu” skal lægges ud i Dropbox senest 14 dage før
denne aften.
Ansvarlig: Steen Aage Nielsen
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LØ

25

LØRDAG DEN 25. MAJ 2019, 10:00-16:00, MØDELOKALET

Heldags-kursus ”Få mere ud af dit kamera og få bedre billeder” modul 2 af 2  
Et kursus for begyndere og lidt øvede – primært for dem, der vil vide mere og komme videre.
Detaljeret program er under udarbejdelse. Første modul blev afholdt lørdag den 27. april 2019.
Ansvarlig: Bestyrelsen

FRE

31

FREDAG DEN 31. MAJ 2019

Maj-bidrag til 2. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse 2019”

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

JUNI
MA

3

MANDAG DEN 3. JUNI 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET

Denne aften planlægges af medlemmerne (      ?)
Denne aften står i medlemmernes tegn. Medlemmerne må inden dette næstsidste møde før
sommerferien indbyrdes aftale, hvad der skal ske denne aften.
Ansvarlige: Medlemmerne

MA

17

MANDAG DEN 17. JUNI 2019, 18:00-21:00, MØDELOKALET
Sommerafslutning med fællesspisning og en lille konkurrence med faste opgaver/emner.
Ansvarlig: Bestyrelsen.

PÅ GENSYN EFTER SOMMERFERIEN 2019!
SØ

30

SØNDAG DEN 31. JUNI 2019

Juni-bidrag til 2. del-konkurrence om at blive ”Årets Fototosse 2019”

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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