Cafemøde

Dato: Tirsdag 9/1 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen
Port folio-billeder – gennemgang, feedback, inspiration. Vi
arbejder sammen videre med vores gode billeder, som kan
være kandidater til vores næste port folier.

Ansvarlig
Cafegruppen
Cafegruppen

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.

21:00
21:15

21:45

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.
10’ Pause
Billedredigering - betal kun en gang
Carsten vil gennemgå 3 redigeringsprogrammer, som kan
bruges i stedet for Adobe Creativ Cloud, hvor man betaler et
månedligt beløb.

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

Carsten

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:
Hans Krøyer og Carsten Selvang

Cafemøde

Dato: Tirsdag 16/1 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafegruppen

19:35

Fotokonkurrence
TEMA: Nye vinkler på Jul og Nytår.
Digital, max. 2 billeder pr. medlem.
Leveres senest 14/1 – til hans.kroyer@gmail.com.

Hans

Fremvisning af de indsendte fotos.
Afstemning og præmieoverrækkelse til de to vindere.
20:15
20:25

10’ Pause
Foredrag af Christian Mørup Jensen
Temaet for billede foredraget vil være: “Oplev naturen i
Vestjylland mellem Limfjorden og Ringkøbing fjord i samspil
med lokalsamfundet.”

Carsten

Christian er nyt medlem i klubben og har som
landskabsarkitekt, meget fokus på landskabsfoto og bymiljøer,
der giver mening.
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:
Hans Krøyer og Carsten Selvang

Cafemøde

Dato: Tirsdag 23/1 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafegruppen

19:35

Foredrag af Jørn Jørs Pedersen

Hans

I forbindelse med arrangementet hos Lyngby Fotoklub, vil jeg
med udgangspunkt i Jenny og de andre 100+ fortælle om
mennesket i billedet, hvordan udtrykker man en historie og
udnytter de givne omstændigheder og de fotografiske
virkemidler, for at opnå det bedste resultat.
Jeg vil undervejs udfordre de "tekniske nørder" og tale om det
digitale fotografi's fordele og ulemper
21:00
21:15

10’ Pause
Fortsættelse af foredrag

21:45

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

Hans

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:
Hans Krøyer og Carsten Selvang

