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 31. juli 2020
 

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

Upload Digital juli-bidrag

Emne: “Sild”

Upload juli-bidrag til 2. 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
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 3. august 2020
 

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

RNF- Papir-1 start upload

Der kan uploades 2 billeder til RNF Hjemmeside
Filformat jpg, Farveprofil sRGB, max 1920px eller 1080px.

Du får automatisk en label som du på klæber dine 
papirbilleder

18:00 - 21:00 Medlemsmøde Billeder til mSoB
\n
\n
\n

Diskussion af billeder til mSoB

Denne ekstra aften er beregnet for dem der ønsker at 
deltage i konkurrencen mellemSundogBælt (mSoB).
Samtidig skærer passepartout.
Vore print skal være A3.

Dette år er der 3 kategorier:
Digital – Sort/hvid eller farve
Papir    – Sort/hvid eller farve
Papir   – Spejlinger/Reflektioner
Du kan max. aflevere 8 billeder i hver kategori
Papirbilleder monteres i passepartout 40x50cm (passer med 
A3 print.

Læg de billeder op i Dropbox som du kunne tænke dig at 
have med. VI diskuterer så hvilker der vil være velegnede og 
hvad der evt. kan gøres bedre.
Det er mange billeder. Foreningen betaler passepartout.

Priser
Da der er ændret på sammensætningen af kategorierne er 
der også en ændret prissætning.
For deltagelse i 1 kategori betales                                 kr. 
200,-
For deltagelse i 2 kategorier betales                              kr. 
250,-
For deltagelse i 3 kategorier betales                              kr. 
300,-

Indleveringsfrister
Indlevering/Upload starter lørdag 10. juni 2020 eller hurtigst 
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 3. august 2020 Continued
 

muligt
Sidste registrering/tilmelding og upload 26. august 2020
Sidste aflevering af papirbilleder onsdag den 26. august 
2020
Fernisering bliver lørdag den 10. oktober 2020

se det hele her på mSoB

ansvarlig John

 10. august 2020
 

18:00 - 19:00 RNF Papir-1 udvælgelse
\n
\n
\n

Hvilke billeder skal jeg vælge til RNF Papir-1

Inden læg 5 billeder i dropboxen i jpg og i max.1920x1080px, 
sRGB
Valg af billeder til RegionNord Papir-1 tager vi denne aften.
Vi gennemgår hvilke billeder der vil egner sig bedst til RNF 
Papir-2

ansvarlig John Kjær

19:00 - 22:00 FT-Første møde august 2020 -- KV
\n
\n
\n

Intro til den nye sæsson efterår

Vi gennemgår programmet for efteråret 2020

Vi viser hvordan man tager Panorama
Praktik ned på havnen, hvor vi kan øve os i at tage et 
panoramabillede
Tag eks 3-5 billeder.
Evaluering og visning af billeder vi projektoren.
Medbring

PC
Kamera
Stativ

Ansvarlig John
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 10. august 2020 Continued
 

 24. august 2020
 

18:00 - 18:30 FT-Aflevering august
\n
\n
\n

FT Papir farve aflevering august

Emne natur Papir farve i passepartout 30x40cm

Sidste afleveringsfrist af 2 papir billeder til årets fototosse 2. 
del konkurrence.
Afleveres til John på medlemsmødet.

Husk også Digital upload til John jpg, sRGB max 1920px 
eller max 1028px

18:00 - 18:30 mSoB aflevering
\n
\n
\n

Aflevering af papirbilleder til mSoB
Der kan afleveres i alt 16 papirbilleder farve/digital
Alle billeder digital samt papir er inden uploadet til mSoB’s 
hjemmeside.

Ansvarlig john Kjær

18:00 - 18:30 RNF-Papir-1 aflevering
\n
\n
\n

RNF-Papir-1 aflevering
Aflevere billeder til Billedsekretæren til RNF Papir-1
Husk at uploade billederne digitalt til RNF

Ansvarlig John Kjær

19:00 - 21:00 FT-Medlemsmøde
\n
\n
\n
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 24. august 2020 Continued
 

Opgave og oplæg til serier “Kviste”

Vi gennemgår hvad kviste er. Herefter tager ud i byen for at 
finde motiverne
Efterfølgende ser vi hinandens billeder.
Senere kommer der en serie med dette emne.

Ansvarlig: Jørn Jerow

 30. august 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
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 7. september 2020
 

18:00 - 21:00 FT medlemsmøde Fotobog Ceve
\n
\n
\n

Vi laver Fotobog Ceve

Med Eksternt program Cewe, Pixum eller lign.
Udvælg 30-50 billeder i jpg format lagt på en USB-stik eller 
på din PC

Tag din PC med
Download programmet fra Ceve eller Pixum
Bring gerne dine fotobøger med.

Ansvarlige John/Birgit

 14. september 2020
 

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

Start upload digitale billeder

Upload til RNF’s hjemmeside
Husk titel  og navn
Billeder i jpg, sRGB, max 1920pxx1080px

Ansvarlig: John Kjær

 21. september 2020
 

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

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
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 21. september 2020 Continued
 

Bliver sikkert en meget interessant aften.

Ansvarlig: steen aage

 

 30. september 2020
 

00:00 - 23:45 FT-Konc. upload sept
\n
\n
\n

Upload Digital september-bidrag

Emne: “Frit” sort/hvid

Upload september-bidrag til 2. 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
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 3. oktober 2020
 

08:00 - 14:00 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 inden en  mail en indbydelse 
til turen.
Det er bindende tilmelding da vi ønsker at bestille billetterne 
inden.
Tilmeldingsfrist ugen før.
Det koster 150 kr. at kommer derop

Ansvarlig: Anders og Bjarne

 5. oktober 2020
 

18:00 - 21:00 RNF Digital gennemgang
\n
\n
\n

Hvilke billeder skal jeg vælge til RNF Digital

Inden læg 5 billeder i dropboxen i jpg og i max.1920x1080px, 
sRGB
Valg af billeder til RegionNord Digital tager vi denne aften.
Vi gennemgår hvilke billeder der vil egne sig bedst til RNF 
Digital

ansvarlig: John Kjær

18:00 - 20:30 FT-Medlemsmøde Billedsyn
\n
\n
\n

Billedaften fra af de billeder som ikke blev omtalt
Vi gennemgår samlet alle de billeder fra vor FT-konkurrence 
2019, som ikke har opnået kommentarer eller fået lave point 
fra dommer :
Vi gennemgår dem og diskuterer hvad der var godt og skidt

Ansvarlig: John Kjær
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 5. oktober 2020 Continued
 

 

 

 10. oktober 2020
 

13:00 - 14:30 mSoB Fernisering -- Brønden, Brøndby
\n
\n
\n

mSoB fernisering Brøndby

Alle er velkommen til bedømmelse af vore indsendte billeder 
til mSoB i 
Kulturhuset Brønden
Brøndby Strand Centrum 60
2660 Brøndby Strand

Håber at der er mange der deltager og mange af vore fine 
bilelder kommer op og hænge.

steen aage

 18. oktober 2020
 

00:00 - 23:45 RNF Digital-Slut upload
\n
\n
\n

RNF Digital slut upload

Sidste frist for at loade digitale billeder op til RNF’s 
hjemmeside

Format jpg, sRGB, max 1920px x 1080px

 



Program Efterår 2020 12-07-2020 13:03Fototosserne

10 12-07-2020 13:03steen_ag@hotmail.com

 19. oktober 2020
 

18:30 - 21:00 FT-Medlemsmøde Teknikaften
\n
\n
\n

Teknikaften-Hvordan i PS

Hvad der ikke kan laves i RAW converter, LR eller 
CaptureOne

Hvordan kan det så laves det i PS
Ikke et PS Kursus men små moduler der klarer det RAW 
converter ikke kan.

Husk din PC og nogle billeder som du evt kan arbejde med.

ansvarlig: Steen Aage
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 2. november 2020
 

18:00 - 00:00 FT Aflevering af serie
\n
\n
\n

Aflevering af serier intern konkurrence

Emne ”Kviste” sort-hvid eller farve på papir

Aflevering af serier på Papir til John senest d. 2.11.20
Aflevering af de digitale kopier senst d. 31.10.20 kl 23.59

Opklæbes på karton 30x40cm
Antal billeder 3-5 billeder i serien
Digital sendes til john senest d. 31.10

 

18:00 - 21:00 FT medlemsmøde Foredrag
\n
\n
\n

Hvorfor vinder jeg aldrig??

Foredrag ”Hvorfor vinder jeg aldrig”

Vi afleverer inden 5-10 billeder digital
En Ekstern person fortæller hvorfor dine billeder måske ikke 
vandt.

Claus Carlsen fra Downstairs

 3. november 2020
 

00:00 - 19:00 FT Aflevering af serie
Please See Above

 16. november 2020
 

18:00 - 21:00 FT Lav en bog i LR -- KV
\n
\n
\n

Hvorledes fremstilles en bog i LR.
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 16. november 2020 Continued
 

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.

Tag PC og udvælg inden 30-50 billeder, som du kan bruge til 
fremstilling af bogen.

ansvarlig: Steen Aage

 23. november 2020
 

19:30 - 21:30 RNF Digital bedømmelse
\n
\n
\n

RNF bedømmelse digital

Digitale billeder bedømmes.
Arrangør: Kronborg
Sted: Espergærde Bibliotek?

 30. november 2020
 

18:00 - 21:00 FT Medlemsmøde Rejsebilleder
\n
\n
\n

Foredrag Visning af rejsebilleder

Birgit kommer og viser nogle af  sine billeder fra mange af 
sine rejser
Henrik Schurmann Viser billeder fra Island, fra han nye bog

ansvarlig steen aage



Program Efterår 2020 12-07-2020 13:03Fototosserne

13 12-07-2020 13:03steen_ag@hotmail.com

 14. december 2020
 

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

Afslutning og kåring af årets FT

Dommerbedømmelse 2. del konkurrence
Kåring af årets Fototosse

Uddeling af præmie
Vi spiser et par madder og hygger os lidt efter bedømmelsen

Ansvarlig: Steen Aage


