Cafemøde

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

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafegruppen

19:35
Kort brainstorm i grupper af 4 om, hvordan vi bedst kan bruge
printerlokalet: studiefotografering, passepartout skæring,
beskæring og montering af billeder m.m og hvad mangler vi i
klubben, så de fleste behov kan blive opfyldt?
Hver gruppe afleverer 3 forslag.
20:00:
00

Præsentation af de forskellige forslag. Kan bruges af
bestyrelsen til at arbejde videre med.
Oprydning og sortering af ting i printerlokale og beslutning
om, hvad vi skal beholde.

20:50:
00
21:00:
00

10’ Pause
Michael demonstrerer passepartout skærer. Lidt om
montering af bilede og valg af kvalitetsskifterammer fra
Letraset.
Annoncering af en lille fotokonkurrence med temaet ”Byens
lys”. Man deltager med 1 billede taget i 2017/18. Sendes
digitalt (1920x ) til Søren. Dit navn skal indgå i billedets
digitale navn. sorenhenrik2@gmail.com
Præmie 1 god flaske vin.

21:25

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: Søren Nielsen, Jan Adler, Michael M.

Cafemøde

Dato: Tirsdag 13/2 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19.30

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafegruppen

19.35
Oplæg af fotograf Jakob Boie.
Jakob er selvstændig fotograf med speciale i bryllupper,
portrætter m.m. Han har arbejdet i flere år med FUJI spejlløs
kamera og har netop været medinitivtager til at oprette den
første FUJI klub i DK.
Jakob vil fortælle lidt om sine erfaringer med spejlløs, og give
sit bud på udviklingen fremover. Vil også fortælle kort om sine
erfaringer med video optaget med spejlløs FUJI.
Jakob viser billeder undervejs.
20.50

21.00

21.25

10’ Pause

Jakob Boie fortsætter

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: Cafeansvarlige: Søren Nielsen, Jan Adler, Michael M.

Cafemøde

Dato: Tirsdag 20/2 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen
Portfolio-billeder
Vi deler os op i små grupper på 3 personer og gennemgår
deltagernes medbragte printede/digitale billeder for feedback
og inspiration.
Gerne dine nyeste mesterskud.

20:30:
00

10 min. Pause

20:40:
00

Vi gennemgår de indsendte fotos til konkurrencen ”Byens
lys”.
Først hurtig gennemgang på storskærmen og derefter langsom
gennemgang, så medlemmerne kan give point. Sammentælling
af point.

21:25

Kåring af vinderen af konkurrencen.

21:30

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

Ansvarlig
Cafegruppen

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: Søren Nielsen, Jan Adler, Michael M.

