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 13. januar 2020
 

18:00 - 21:00 FT-Første møde i 2020 -- KV - M2/M3
\n
\n
\n

Intro til den nye sæson. – KV M2/M3

1. Vi gennemgår programmet for foråret 2020

2. Valgt af billeder til RegionNord Papir-2 tager vi denne 
aften.
Vi gennemgår hvilke billeder der vil egner sig bedst til 
RNF Papir-2

3. Vi skærer passepartout til RNF Papir-2 samt til RN 
Serier 24.02.20

Ansvarlig John

 18. januar 2020
 

11:00 - 15:00 Udstilling Keld Helmer-Petersen
\n
\n
\n

Fototur

Vi tager ind og ser Fotoudstillingen med Keld Helmer-
Petersen på den Sorte Diamant. En fantastisk dansk 
fotograf.

Efter dette er der mulighed for at besøge DAC som ligger 
lige i nærheden.
Tag endelig kamera med for at indfange de flotte 
arkitektoniske motiver

Ansvarlig: Steen Aage

 27. januar 2020
 

18:00 - 18:30 RNF Aflevering af Papir-2 -- KV - M2/M3
\n
\n
\n

Aflevering RNF-Papir-2 aflevering – KV M2/M3
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 27. januar 2020 Continued
 

Billeder afleveres til billedsekretæren
Format: Opklæbet i passepartout 30x40cm

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

18:30 - 21:30 FT-Møde Makroaften -- KV - M2/M3
\n
\n
\n

15 min med en kendt fotograf: KV M2/M3
Inden vi starter holder et medlem et lille indlæg på 15 min 
over en kendt fotograf.
Denne gang er det John, som vil holde om Keld Helmer-
Petersen.
Efterfølgende udpeges et medlem til at holde indlæg på 
næste møde

Makro Aften
Makroaften med Christine/vibeke omfattende
Teori
Praktik

Medbring:
Kamera, Stativ, Flash samt ting der kan fotograferes
Evt. Klæde for placering af objekter

Ansvarlig: Christine/Vibeke

 

 31. januar 2020
 

00:00 - 23:45 FT-Aflevering januar
\n
\n
\n

Upload Digital Januar-bidrag

Upload januar-bidrag til 1. del-konkurrence om at blive ”
Årets Fototosse 2020” 
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 31. januar 2020 Continued
 

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

 3. februar 2020
 

00:00 - 23:45 FT-RNF upload dine serier
\n
\n
\n

Upload til DropBox for intern gennemgang

Upload max 3 serier af 3-5 billeder, så vi på mødet d. 
10.02.20 kan gennemgå dem alle.
Til RNF kan der afleveres en serie

Upload dem til dropboxen RNF-Serier

ansvarlig: John

 10. februar 2020
 

18:30 - 21:00 FT-Møde-Flash-1 -- KV - M5
\n
\n
\n

15 min foredrag om en Fotograf: Medlem KV M2/M3

RNF gennemgang af dine billedserier

Flash-1.
Vi gennemgår oplæg til vor afsluttende flash-II og III med 
en model
Vi skal kunne betjene kamera og indstille flashen til 
portræt samt foto i portræt og helfigur.
Vi øver os på os selv

Medbring:
Flash, Kamera, Triggere, paraplyer, Softboxe.
Hvis du har en baggrund, tag den med.



Program vinter-forår 12-01-2020 17:12Fototosserne

4 12-01-2020 17:12steen_ag@hotmail.com

 10. februar 2020 Continued
 

ansvarlig: steen aage

21:00 - 23:45 RNF-Serier start upload
\n
\n
\n

RNF start upload serier

Husk at udskrive Labels til Passepartout. Husk kun 1 
serie til RNF. Max 3-5 billeder.

Afleveres til John d. 24 feb. kl. 18.00
Ansvarlig: John Kjær

 

 24. februar 2020
 

18:00 - 18:30 RNF-Aflevering serier -- KV - M5
\n
\n
\n

Aflevering af RNF Serier – KV M5

Der afleveres 1 serie a’ 3-5 billeder i passepartout.
Husk label på bagside i højre hjørne
Afleveres på klubaften til John.
Klubben betaler for deltagelsen

Ansvarlig: John

18:30 - 21:30 FT-møde Flash-II -- KV - M5
\n
\n
\n

15 min til præsentation af udvalgt fotograf: Steen 
Aage

Flash-II

Her gennemgår vi forskellige opsætninger samt trådløse 
triggere til Flash. Specielt fokus på Godox.
Vi ser på de forskellige Softboxe og vi prøver dem af 
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inden vi skal have vor model på besøg.

Opgave til d.23  marts:

5 S/H billeder med 5 temaer (genre)
Portræt, Landskab, Arkitektur, Teknik, Nat/Aftenfoto
Lægges på Dropbox under 5 s/h-billeder

Ansvarlig: Steen Aage

 

 29. februar 2020
 

00:00 - 23:45 FT-Aflevering billede for februar
\n
\n
\n

Upload Digital februar-bidrag sort-hvide billeder

Upload februar-bidrag til 1. del-konkurrence om at blive ”
Årets Fototosse 2020” 
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 og være i 
sort-hvid

Ansvarlig: John Kjær

 9. marts 2020
 

18:30 - 21:30 FT-Møde Flash-III med model -- KV - M2/M3
\n
\n
\n

Flash-III med modellen Lille G. Nielsen

Vi skal denne aften tage en masse billeder af en rigtig 
model.

Vi laver en standardopstilling hvor lyset er opsat. Hvert 
medlem får en wireles trigger til sit kamera og kan nu gå 
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frem og tilbage, mens modellen poserer.
Vi regner med ca. 5-7 min til hver. inkl. intro
Vi håber at kunne køre 2 gange igennem, hvor modellen 
skifter tøj.

https://www.fototosserne.dk/wp-
content/uploads/2019/11/MG_5309.jpgLille G. Nielsen 

Medbring følgende:
Kamera
Objektiv til portræt 50-105 mm.
De billeder der tages skal godkendes inden de evt. 
lægges på nettet eller bruges til andet.

Ansvarlig: Steen Aage

 

 

 23. marts 2020
 

18:00 - 21:00 Generalforsamling -- FCH 1.sal
\n
\n
\n

15 min præsentation af en fotograf.  Steen Aage
Blandt medlemmerne udvælges næste foredragsholder

Den årlige generalforsamling

Der udsendes indkaldelse til den årlige generalforsamling.
Her vedlægges formandens beretning samt regnskab 
inden mødet.
Der indkaldes 3 uger før og indkomne forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

Præsentation af 5 sort-hvide billeder fra 
medlemmerne i 5 genrer

ansvarlig: Steen Aage
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 28. marts 2020
 

09:00 - 16:00 Fototur Højerup kirke
\n
\n
\n

Fototur til Højerup Gamle Kirke ved Stevns

Vi besøger den gamle kirke som langsomt bliver ædt op 
at havet.
Højerup gl. Kirke er opført af limsten 1250-1300. 
Oprindelig lå kirken i god afstand til Stevns Klint, men den 
16. marts 1928 styrtede kirkens kor og en del af 
kirkegården i havet. Kirken blev derfor erstattet af Højerup 
Kirke. J.L. 
Man kan stadig komme ind i kirken.

Der vil blive udsendt invitation

Ansvarlig: Jørn og Christine

 31. marts 2020
 

00:00 - 23:45 FT-Upload-marts digital maritimt
\n
\n
\n

Upload Digital marts-bidrag.  Emne maritimt miljø

Upload marts-bidrag til 1. del-konkurrence om at blive ”
Årets Fototosse 2020” 
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

 6. april 2020
 

18:00 - 21:00 FT-Kunstfoto – Collage
\n
\n
\n
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15 min præsentation af kendt fotograf: Medlem – FCH 
1.sal
Vi udvælger næste foredragsholder til næste 
medlemsmøde

Fotografering og Kunst. Collager hvordan?

Denne aften har vi fået 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

 

 20. april 2020
 

18:00 - 21:00 Lav en bog -- KV
\n
\n
\n

15 min præsentation af kendt fotograf: Medlem – KV 
M5
Vi udvælger næste foredragsholder til næste 
medlemsmøde

Hvorledes fremstilles en bog.

Vi ser på 2 forskellige måder.
Lightroom Steen Aage
Bruger man LR er det forholdsvist enkelt at fremstille en 
bog, idet LR indeholder et bogmodul.
Fordelen ved LR er at man ikke skal konvertere til jpg for 
at lave bogen. Hvis man ønsker at rette gøres dette 
direkte i RAW billedet, så man ikke igen skal konvertere 
til jpg.

Pixum, Cewe eller andre. John Kjær
Et godt program til at fremstille sine bøger. Programmet 
der bruges er det samme. Det er enkelt at bruge, men 
alle ens billeder skal konverteres til jpg inden at man 
starter bogfremstillingen. Programmet er gratis og kan 
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hentes på deres hjemmesider.

ansvarlig: Steen Aage

 25. april 2020
 

09:00 - 15:00 Fototur Gisselfeld
\n
\n
\n

Fototur til Tårnet i Gisselfeld.

Vi prøver igen at tage ned til Tårnet i Gisselfeld på 
Sydsjælland.
Vi tager bilen og der udsendes pr. mail en indbydelse til 
turen.
Det koster 150 kr. at kommer derop

Ansvarlig: Anders og Bjarne

 30. april 2020
 

00:00 - 23:45 FT-Upload billede april -- KV
\n
\n
\n

Upload Digital april-bidrag sort-hvide billeder
Billeder afleveres på papir d. 4 maj til John

Upload april-bidrag til 1. del-konkurrence om at blive ”
Årets Fototosse 2020” 
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 og være i 
sort-hvid

Ansvarlig: John Kjær
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 4. maj 2020
 

18:00 - 21:00 Billeder 4 maj -- KV - M5
\n
\n
\n

2 stk sort-hvide billeder afleveres til Billedsekretær: 
John Kjær – KV M5

15 min præsentation af fotograf: Medlem
Vi udvælger næste foredragsholder til næste 
medlemsmøde

KL. 18.30-1930
Tag ud i byen sammen 2 og 2 og find motiver der har 
med 4. maj at gøre.
Billeder gennemgås efterfølgende.
Billeder taget i jpg+RAW. Du viser 3 stk.

Ansvarlig: Jørn

 

 18. maj 2020
 

18:00 - 21:00 Fotoreportage af fejl og mangler -- KV - M5
\n
\n
\n

15 min fortælling om en fotograf: Medlem

Reportage fra byen om  ting der irriterer dig og som 
man kan finde i bybilledet.
Vi går sammen 2 og 2 for at finde ting som er fejl eller 
mangler.
Vi gennemgår sammen billederne. Tag dem i jpg+RAW

Ansvarlig: John Kjær
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 15. juni 2020
 

18:00 - 21:00 FT-Bedømmelse 1. halvår -- FCH - 1.sal
\n
\n
\n

Bedømmelse af FT billeder. 1. del konkurrence

Der kommer en ekstern dommer Tage Blach Kern som 
skal bedømme vore billeder fra jan til og med april 
måned.

Herefter serveres der kaffe og kage

ansvarlig: Steen Aage


