Cafemøde

Dato: Tirsdag 10/10 2017, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

19:35

Ansvarlig
Cafegruppen
Cafegruppen

Port folio-billeder – gennemgang, feedback, inspiration. Vi
arbejder sammen videre med vores gode billeder, som kan
være kandidater til vores næste port folier. (Vi regner med at
Søren og Bjarne skal have mapperne først i næste måned!)
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 din port folio.
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
20:55

10’ Pause
Highspeed foto:
Poul viser hvordan man kan fryse øjeblikket, som vi normalt
ikke opfatter med det blotte øje.

21:25

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
Gå nu lige hjem

21:30

Poul

Formand
Tovholdere
Alle

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafegruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Jørn Grau, Henrik Halberstadt, Poul Riber

Cafemøde

Dato: Tirsdag 17_10_2017, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

21:00
21:10

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen
2+2=5
Vi skal selvfølgelig også have en konkurrence, hvor der er en
god flaske rødvin på højkant.
Oplægget er lidt anderledes denne gang:
• Medio / Ultimo september udsendes der 4 billeder til
alle medlemmer, hvor der er plads på billedet, til at
forsætte, tilføje og ændre på historien i billedet. Men
billedet skal på én eller anden måde indgå.
• Alt er tilladt m.h.t. forsættelsen: tilføje billeder,
Photoshop manipulering (forvrængning?), Lightroom,
tegne på billedet, collage etc. Vi lægger op til
billedmanipulation i bred betydning – jo vildere des
bedre.
• Billederne afleveres digitalt, mærket med navn og
nummer på billedet. De sendes til
henrik.halberstadt@mail.dk senest søndag den 15’ende
oktober kl. 23:59.
På denne klubaften ser vi alle indsendte billeder igennem,
stemmesedler udleveres, hvorefter vi alle giver point for
bedste historie.
10’ Pause
Farvesyn – Fra foton til Matisse via øjet.

Ansvarlig
Cafegruppen
Henrik H.

Henrik H.

Vi har fået Øjenlæge Per Nellemann til at fortælle om farver og
vores subjektive individuelle opfattelse af farver. Per har
udgivet en bog om emnet med ovenstående titel.

21:45

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
Gå nu lige hjem

Formand
Tovholdere

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafegruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Jørn Grau, Henrik Halberstadt, Poul Riber

Cafemøde

Dato: Tirsdag 24 _10_2017, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

21:00
21:10

Tema
Ansvarlig
Velkommen i cafeen
Cafegruppen
• Kort resume af agendaen
Produktfoto
Poul
Sidste efterår viste Søren Nielsen os hvordan han fotograferer
”produktfoto” hjemme i sit studie / atelier. Vi har overtalt ham
til at opsætte sit atelier i klubbens lokale og endnu engang vise
os alle sammen hvordan han gør det.
Efter en kort introduktion gennemført af Søren, deler vi os op i
mindre grupper.
Du må meget gerne medbringe nogle mindre genstande, som
du kan prøve at ”skyde på” under forskellige lysforhold.
Medbring også dit kamera.
Ud over at prøve Sørens atelier, vil der desuden blive mulighed
for at vi med klubbens lys- m.m. udstyr, og under Sørens
instruktion, kan prøve at gøre det selv.
10’ Pause
Poul
Vi færdiggør vore fotos og viser dem for hinanden med egne
kommentarer og tilråb fra salen ☺

21:45

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Formand
Tovholdere
Alle

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafegruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Jørn Grau, Henrik Halberstadt, Poul Riber

