Kære Venner,
Så har vi et super tilbud til jer
Der var på sidste møde den 30/1 megen snak om ønsker vedrørende indretning af et fotostudie i vores lokaler.
Michael skrev et rigtigt godt referat af mødet om de ønsker de to grupper havde fremsat
For de der endnu ikke har fået læst referatet, kan se det igen nedenunder
For at vi kan udnytte den interesse vedr. studie bedst muligt, har vi grebet bolden og fået en aftale med den ene
af vores to portfolio-dommere - Jan Hammerstad, der hovedsageligt fotograferer i studie og selv har et
velfungerende studie i Herlev.
Jan vil komme og fortælle, hvad det vil sige at fotografere i et studie og hvilke remedier der skal til, så studiet er
indrettet hensigtsmæssigt til opgaven.
Dette besøg vil være en enestående chance for os til at få gjort det rigtige fra starten.
Da planerne allerede var lagt for februar og marts, så vi en god mulighed for at “indsparke” dette møde på den
ellers mødefri dag, tirsdag den 6. marts.
altså:

Tirsdag den 6. marts kl. 19:30 - møde omkring studiefotografering
med Jan Hammerstad.
Jan vil fortælle om studieindretning, materialer, brug af studie og gi’ os en masse gode tips om emnet.
Samtidig vil Jan naturligvis vise nogle af sine egne billeder.
Vi regner med at det bliver en rigtig god aften, hvor vi får masser af god viden.
Hilsen
Søren

Her ser I et par af Jans dejlige studiebilleder - vi har noget at glæde os til :o)

Referat fra Cafemøde 30.1.2018 – Brainstorm om brugen af vore lokaler

Gruppe 1

Fotostudie
Ønske om at få et permanent fotostudie sat op, som er nemt at betjene.
Få oversigt over allerede eksisterende udstyr (flash, lamper, stativer , og få ryddet op i det, der ikke bruges.
Ønske om montering af baggrunde – grå, sort, hvid. De skal være nemme at trække op og ned, og være så
lange, at de også kan nå et stykke ud på gulvet.
Ønske om Softbox.
Ønske om et on-line reservationssystem til studiet. Fotostudiet kan godt fungere samtidigt med, at der er
nogen der printer.

Ønske om en opsætning til produktfoto (som Søren har demonstreret på et cafemøde).
Ønske om en boks til photospraying.

Diverse
Dueslag eller andet til personlig opbevaring af specielt fotopapir.

Store lokale
Ønske om at vi pifter det store lokale op, så det ligner et lokale fra en fotoklub og med lidt farver og
fotohygge.
Lade den store opslagstavle virke som en tavle, hvor medlemmerne kan hænge et billede op, sådan lidt
anarkistisk. Sætter gang i debat og viser, hvad man arbejder med.
Vi har ca. 5 gamle antikke kameraer. Få dem udstillet på en eller anden måde. Evt. hænge ned fra loftet.
Ønske om at få dæmpet vore stole, så det ikke larmer så meget, hver gang vi vender dem
(filt/gummidupper m.m.)
Vi har 3 skråhylder på endevæggen. Forslag om at bruge dem til at udstille fotoblade, fotobøger, løbende
udstillinger m.m. Hvad medlemmerne har, som de synes skal deles. Skal løbende udskiftes.
Forsøgsordning i en måned med at dele vores langbord op i 3 enkelte borde stillet på tværs ud fra væggen.

Gruppe 2
Ønske om opbevaring af eget papir, skuffesystem eller andet.
Ønske om baggrundspapir, der bliver ophængt. Hvid (vi har grå og sort).
Male vægge sorte for at kunne styre lyset.
Fast opsætning af lysanlæg.
Lys så man bedre kan bedømme sine print.

Fælles diskussion bagefter om de forskellige forslag
Der er af flere omgange blevet godt ryddet op i begge lokaler, hvor noget er blevet smidt ud og andet har
været til fri afhentning. Lave en sidste oprydning, hvor også lagerlokalet indgår, så vi får en oversigt over
den reelle plads, vi så har til overs.
Der er generel enighed om at få etableret et simpelt permanent studie, som er nemt at betjene af alle. Og
med et eller andet antal baggrunde, som er nemme at hæve op og ned.
Action: Vi skal undersøge hvilket udstyr vi allerede har, hvilket af dette som er brugbart, og hvad eventuelle
nyanskaffelser koster (skal godkendes af bestyrelsen).
Vi var enige om behovet for at få et system til opbevaring af individuelt papir (dueslag, omrokering af
eksisterende hyldeplads m.m.)
System til produktfotografering. Få endelig bekræftet behovet fra samtlige medlemmer. Søren kan give bud
på en løsning, hvis der er tilslutning.
Enighed om at få opsat en enkelt studieopsætning. Action: Oversigt over eksisterende udstyr. Hvad er
brugbart og hvad skal ud. Michael vil godt stille en flash med paraply og softbox til låns.
Enighed om baggrunde system. Action: undersøge forskellige løsninger og evt. pris.
Enighed om god idé at kunne reservere studiet on-line. Finde ud af, om vi kan bruge det system vi allerede
har til bookning af lokale.
Angående boks til photospray er dette ret vanskeligt, da det sviner fantastisk meget.
Enighed om at stolene monteres med et eller andet, så de ikke støjer. Action: Finde ud af om der findes en
enkel løsning.
I forhold til at bruge de 3 hylde for endevæggen til fotoblade m.m. Enighed om, at det ikke skal være til
permanent opbevaring, men løbende skiftes ud, f.eks. efter en måned. Sætte en gul sticker på m ed navn
og dato.
Vi forsøger at sætte bordene i det store lokale på den foreslåede måde i en måned og vurderer så.
Enighed om at bruge vor store opslagstavle til anarkistisk opsætning af billeder, som løbende skal udskiftes.
Kræver blot at de ting, der sidder der nu, flyttes over til opslagstavlen med medlemsbilleder.

Vi kom også til at diskutere brugen af det forskellige udstyr. Søren og Michael tilbød at lave letforståelige
vejledninger med billeder til: printer, studieflash og passpartout udskæring, hvor vi nu har 2 rigtig gode
systemer. Vi diskuterede også om indkøb af karton, og blev enige om, at dette skulle brugerne selv
anskaffe, evt. gennem fællesindkøb med andre medlemmer ligesom vi har gjort med f.eks. fotopapir. Vi har
2 potentielle leverandører.

Konklusion
Mange gode forslag og ideer. Dette bliver sendt ud til alle medlemmer, som kan give sit besyv med. Vi kan
så kort forsøge at lave en actionplan på 3 cafemøde.

