Cafemøde

Dato: Tirsdag 27/2-2018, kl. 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

20:40
21:50

21:35

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen
Christian Mørup Jensen viser billeder fra "Virginia Wolfs
Haveunivers"
Virginia Woolf er en af det 20. århundredes største forfattere i
England. I 1971-72 var jeg ansat som landskabsarkitekt London,
hvor jeg oplevede de have miljøer i London og Sydengland,
Virginia levede i, og som ar været inspirationskilde i hendes
forfatterskab. I maj 2016 var jeg på en rejse i England for at
genopleve den engelske havekultur og indsamle
dokumentationsmateriale om Virginia Woolf´s haveunivers
10’ Pause
Konkurrence - Mit bedste vinterbillede
Digital, maks. 2 billeder pr. medlem.
Leveres senest lørdag den 17/2-2018 til Claus:
claus@claus-borresen.dk
Fremvisning af de indsendte fotos.
Afstemning og præmieoverrækkelse til de to vindere.
Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Ansvarlig
Axel
Christian / Axel

Claus / Karen

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: Karen, Bernard, Claus og Axel

Cafemøde

Dato: Tirsdag 13/3-2018, kl. 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

20:30
20:40
Ca.
21:40

Tema
Ansvarlig
Velkommen i cafeen
Axel
• Kort resume af agendaen
Port folio-billeder – gennemgang, feedback, inspiration.
Axel
Vi arbejder sammen videre med vores gode billeder, som kan
være kandidater til vores næste port folier.
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.
10’ Pause
Bernard viser billeder fra hans forskellige rejser i 2017.
Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Bernard
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: Karen, Bernard, Claus og Axel

Cafemøde

Dato: Tirsdag 20/3-2018, kl. 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35
20:35
Ca.
20:45

Ca.
21:45

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen
Bernard viser billeder af polsk bjergfotograf – Karol Nienartowicz
10’ Pause
Postkort fra mine vandreture i 2017.
Formand Finn har igennem længere tid forsøgt at finde frem til
det rigtige rejseudstyr på rejsen.
Den løsning Finn har fundet frem til vi blive gennemgået og
uddybet.
Finns vandreture i 2017 har gået til Lake District, Chamonix og
Nord Vietnam. Der vil blive vist billeder fra disse 3 steder. Når
udtrykket postkort er anvendt, så er det fordi billederne
primært er et forsøg på at vise de skønne landskaber og Finns
oplevelser på disse ture, og i mindre grad at lave fotografisk
kunst.
Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Ansvarlig
Karen
Bernard
Karen (Finn)

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: Karen, Bernard, Claus og Axel

