Cafemøde
Dato: Tirsdag 12/9 2017, kl. 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i caféen
Kort resume af agendaen.

Ansvarlig
Cafégruppen, v.
Susana Borras

19:35

Portfolio-billeder – gennemgang, feedback, inspiration.
Vi arbejder sammen videre med vores gode billeder, som kan
være kandidater til vores næste portfolier.
(Vi er faktisk allerede i slutfasen af årets arbejde).

Cafégruppen

Medbring et eller flere gode fotos på print.
Gerne dine nyeste mesterskud /vilde ideer / andre gode
billeder –hvad du evt. kunne tænke dig at bruge i portfolioen.
Vi samles så i mindre grupper og ser på billederne, deler
feedback / gode ideer / viden om, hvordan billederne er lavet
/ forslag til hvordan de evt. kan gøres endnu bedre.
20:45

10’ Pause

20:55

Teknisk emne: Lysmåling og eksponering

Niels Erik Pedersen

Eksponering kan umiddelbart opfattes som begynder-stof,
men går man et lag dybere, er der alligevel en del fejlkilder og
misforståelser omkring lysmåling.
Tilsvarende er der en række tips og hånd-kneb, som er gode at
kende til, når man skal vælge sin eksponering til en given
situation og hensigt.
Vi får her Niels Eriks personlige hånd-kneb.
21:45

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Formandens 5 minutter
• Formanden præsenterer nye medlemmer i foreningen
Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Formand

Alle

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafémøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafégruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Caféansvarlige: Susana Borras, Niels Erik Pedersen, Peder Krabbe

Cafemøde
Dato: Tirsdag 19/9 2017, kl. 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i caféen
• Kort resume af agendaen
•

Ansvarlig
Ove Tønners samt
Cafégruppen

19:35

Besøg fra CEWE v. deres repræsentant, Arne Christensen.
Vi skal høre om CEWEs Fotobøger, software, andre produkter
etc. herunder om deres målsætning og aktiviteter og
præmiegaver med det formål at støtte landets fotoklubber (se
korrespondancen nedenfor).

Ove Tønners

Til dette har vi i foråret givet input om vores specielle ønsker
til emner, specifikke spørgsmål om CEWE og deres SW og
fotobøger, som Arne forbereder sig på.
Arne har desuden lovet en ’præmie’ til de, som deltager.
Husk klubbens 20% rabataftale med
CEWE: http://www.onlinefotoservice.dk.
rabatkode: lyngbyfoto
Aftalen er foreløbig gældende til udgangen af 2018 hvorefter
den forventes forlænget.
20:45

10’ Pause, når det passer i CEWE indlægget

20:55

CEWE indlæg - fortsat

Ove Tønners

21:45

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Formandens 5 minutter
• Meddelelser fra fokusgrupperne

Formand
Tovholdere

Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Alle

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafémøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafégruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Caféansvarlige: Susana Borras, Niels Erik Pedersen, Peder Krabbe

Cafemøde
Dato: Tirsdag 26/9 2017, kl. 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i caféen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafégruppen, v.
Peder Krabbe

19:35

’Fotografi og den klassiske musik’, ved Nikolaj Lund

Peder Krabbe

Nikolaj Lund er en internationalt højt anerkendt fotograf, som
specialiserer sig i at portrættere den klassiske musik.
Hans baggrund er dels en uddannelse som klassisk cellist, og
siden 2008 en karriere som fotograf med musikken som
speciale. Det bringer ham vidt omkring og har ført til
samarbejde med en række fremtrædende klassiske musikere.
En række af hans værker er desuden samlet i bogen
“Everybody loves classical music,
they just haven’t found out about it yet” udgivet i 2014.
Se evt. mere på: http://www.nikolajlund.com/
Nikolaj Lund vil denne aften vise billeder og fortælle om sit
arbejde, sine ideer og arbejdsform.
Nikolaj Lund lægger op til, at vi løbende stiller spørgsmål
undervejs i præsentationen.
20:35

10’ Pause

20:45

…. ’Fotografi og den klassiske musik’
fortsat

21:45

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Formandens 5 minutter
• Meddelelser fra fokusgrupperne

Formand
Tovholdere

Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Alle

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafémøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafégruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Caféansvarlige: Susana Borras, Niels Erik Pedersen, Peder Krabbe

