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 1. august 2019
 

All Day Passage Festival
\n
\n
\n

International Street Theater

Som sædvanlig er er der Passage festival i Helsingør samt i 
Helsingborg.

Du kan se programmet for de enkelte dage på Passage 
Festivallens hjemmeside.

Steen Aage

Program

 2. august 2019
 

All Day Passage Festival
Please See Above

 3. august 2019
 

00:00 - 22:00 Passage Festival
Please See Above

12:00 - 15:00 PhotoWalk i Helsingør
\n
\n
\n

Vi tager en PhotoWalk i Helsingørs flotte indre by samt havn.
Vi følger de blå prikker
Turen er som de berømte ScottKelby PhotoWalks og alle er 
velkomne

 

Vi mødes foran Hamlet og Ophelia ved Helsingør Station

Vi sætter  indbydelsen på www.Facebook.com på Helsingør set 
med dit kamera: se her

steen aage
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 5. august 2019
 

00:00 - 01:00 RNF upload start Papir-1
\n
\n
\n

RNF Papir-1 Start upload

 

 12. august 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Første møde i efteråret
\n
\n
\n

Intro til den nye sæson.
1. Vi gennemgår programmet for efteråret 2019

2. Billeder til RegionNord tager vi på denne aften.
a. Læg 5 billeder til papir-1 i vor Drop Box under Konkurrencer-
FT RNF-papir-1
b. Læg 5 billeder til Digital i vor Drop Box under Konkurrencer-
FT RNF-Digital

Vi gennemgår så hvilke billeder der vil egne sig bedst.
Ansvarlig John

 26. august 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Bedømmelse 2. del-konkurrence
\n
\n
\n

FT-Bedømmelse af 2. del konkurrence
Dommer vil være Claus Carlsen fra Downstairs

Ansvarlig John Kjær

18:00 - 19:00 RNF Aflevering af Papir-1
\n
\n
\n

RNF-Papir-1 aflevering
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 26. august 2019 Continued
 

Billeder afleveres til billedsekretæren
Format: Opklæbet i passepartout 30×40

Husk at uploade dine billeder til RNF så modtager du en label 
som du sætter på dine billeder i nederste højre hjørne

Ansvarlig: John Kjær

 31. august 2019
 

18:00 - 22:00 FT-Fototur til sporvejsmuseet
\n
\n
\n

Aftenfoto ved Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm

Fototur til Sporvejsmuseet i Skjoldnæsholm.
Vi kører samlet til museet og inden vil der blive udsendt 
tilmeldelsespapir.

Ansvarlig Steen Aage

 

22:00 - 23:30 FT-Aflevering billede for august
\n
\n
\n

Upload Digital august-bidrag

Upload august-bidrag til 3. 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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 9. september 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Aktionfoto Skaterbane
\n
\n
\n

Aktion foto ved besøg på Skaterbanen i Helsingør

Vi tager til skaterbanen ved Vapnagård i Helsingør.
Medbring kamera og evt. flash
Der udsendes indbydelse til alle

Ansvarlig steen aage

 16. september 2019
 

00:00 - 01:00 RNF Upload start Digital
\n
\n
\n

RNF start upload digitale billeder

Du kan uploade dine to billeder til RegionNord.
Format: Digital, sRGB, max 1080 pixels i højden og max 1920 
pixels i bredden, max 2 MB.
Billederne skal forsynes med titel.

Ansvarlig: John Kjær

 22. september 2019
 

10:00 - 18:00 FT-Tur til tårnet i Gisselfelt Sydsjælland
\n
\n
\n

Fototur til det nye tårn i Gisselfelt

Vi kører samlet kl. 10.00 fra Helsingør.
Vi møde på P-Pladsen derned ca. 11.00
Det tager et stykke tid at gå derhen til tårnet.
Der udsendes en invitation med tilmelding.

Ansvarig: Steen Aage
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 22. september 2019 Continued
 

 23. september 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Flash-aften
\n
\n
\n

Flash-aften med on-camera-flash.

Hvordan kan den bruges
Portræt
Tag et pasbillede
Hvordan kan flash indstilles fra kameraet
High-Speed synk hvad er det?
Medbring Kamera og Flash
Lån en flash hvis du ikke har en.

Ansvarlig: Steen Aage

 30. september 2019
 

00:00 - 19:30 FT-Aflevering september
\n
\n
\n

Upload Digital september-bidrag

Upload september-bidrag til 3. 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

 4. oktober 2019
 

19:00 - 00:00 Knejpe festival Helsingør
\n
\n
\n

Kneipe Festival i Helsingør
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 4. oktober 2019 Continued
 

Vil du tage specielle og svære fotos, så er det Knejpe Festivallen
du skal tage med på.

Programmet kan du se herunder:

https://www.knejpe-festival.dk/

Steen Aage

 

 5. oktober 2019
 

00:00 - 22:15 Knejpe festival Helsingør
Please See Above

 7. oktober 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Fotografering af vanddråber
\n
\n
\n

Fotografering af vanddråber.

VI vil forsøge et lille eksperiment med at fotografer dråber fra en 
pose/beholder og som falder ned i et glas/beholder eller lign.
Medbring følgende:
Kamera
Stativ
Flash
Evt farvet plast 

Ansvarlig: steen aage

 14. oktober 2019
 

00:00 - 23:45 RNF aflevering digital
\n
\n
\n

RNF slut upload digitale billeder

Du kan uploade dine to billeder til RegionNord.
Format: Digital, sRGB, max 1080 pixels i højden og max 1920 
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 14. oktober 2019 Continued
 

pixels i bredden, max 2 MB.
Billederne skal forsynes med titel.

Ansvarlig: John Kjær

 19. oktober 2019
 

08:00 - 17:00 FT-Fototur Stevns Klint
\n
\n
\n

Heldagstur til Højerup gamle kirke på Stevns Klint

Vi drager til den gamle Højerup Kirke på Stevns der delvis er 
styrtet i havet.
se: højerupkirke

Senere kan vi besøge Faxe Kalkbrud for at få nogle fine billeder:
Der bliver måske også tid til overs til at spise frokost dernede.
Vi kører sammen derned i bil.
Der udsendes beskrivelse med tilmeldingsfrist

ansvarlig: Steen Aage

 21. oktober 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Kunstfoto – Collage
\n
\n
\n

Fotografering og Kunst. Collager hvordan?

Denne aften har vi Josephine Ernst til at holde foredrag om 
hvordan hun kreerer sine flotte billeder. Hvordan får man ideen 
og hvordan får man samlet det hele så det fremstår som et 
billede med en historie.

se hendes hjemmeside: her
Bliver sikkert en meget interessant aften.

Ansvarlig: steen aage
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 21. oktober 2019 Continued
 

18:00 - 19:00 FT-Aflevering serie-billeder for oktober
\n
\n
\n

Aflevering af serie oktober-bidrag

Der afleveres 2 serier for måneds konkurrence oktober som 
bidrag til at blive “Årets Fototosse 2019”
Billederne skal være opklæbet på passepartout i 30x40cm.
Billederne afleveres på klubaftenen til Billedsekretæren

Samtidig sendes dine 2 serie-billeder digitalt 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

 4. november 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Foto s/h samt redigering -- Mødelokalet
\n
\n
\n

Sort-hvid hvordan

Vi ser endnu engang på emnet sort/hvid.
Foredragsholder er Bo Hvidt, som har arbejder meget med s/h.
Han vil fortælle om hvilke motiver der egner sig til s/h
Om Street foto
Hvordan behandler man et s/h billede
Program han bruger.

Ansvarlig: Steen Aage

 

 18. november 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Makro og stilleben
\n
\n
\n

Makroaften og produktfoto
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 18. november 2019 Continued
 

Denne aften gælder om at komme tæt på motivet
Vi eksperimenterer med Stileben opstillinger. Dette kunne være:
1 – Blomster
2 – Anretninger
3 – Produktfoto
 Her vil vi prøve at få Kokken Andre´ til at fortælle om sine 
bogprojekter som han selv har fotograferet og hvilke 
udfordringer han har haft.

Tag følgende med:
Kamera, Stativ, Genstande, baggrunde.

Ansvarlig: John Kjær

 2. december 2019
 

18:00 - 21:00 FT-Afslutning og kåring af årets fototosse -- KV
\n
\n
\n

Afslutning og kåring af årets FT

Dommerbedømmelse 3. del konkurrence
Kåring af årets Fototosse
Gennemgang af næste års program
Kaffe og kage

Ansvarlig: Steen Aage


