Cafemøde

Dato: tirsdag 8/5, 2018, kl. 19:30 i klubbens lokaler - dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafegruppen

19:35

Port folio-billeder
Vi arbejder sammen videre med vores billeder, som kan være
kandidater til vores næste port folier.

Alle

Medbring et eller flere gode fotos på print eller digitalt på din
laptop. Gerne dine nyeste mesterskud /vilde ideer / andre gode
billeder, som du evt. kunne tænke dig at bruge i din port folio.
Vi samles i mindre grupper og ser på billederne, hører om
hvordan billederne er optaget og redigeret og hvad intentionen
med billedet er, og deler feedback.
20:30
20:40

10 min. pause
Et billede (billedkunst) skal opleves med alle sanserne
Ole har været på jagt på Google for at finde de vises sten, og dem
er der mange af. Dette lille oplæg er ikke et forsøg på at
gennemgå billedkunstens historie på kort tid, men blot at berøre
spændingsfeltet mellem maleri og foto og hvordan det har
udviklet sig.

21:40

Næste cafemøde er en fototur til Furesøen
Cafegruppen
På næste tirsdag d. 15. maj mødes vi ved Furesøen, tager nogle
gode billeder, emnet er frit, og sender max. 2 stk. til Thomas F.
(mail: thomas@falck.name). Billederne skal være i jpg-format, i
max. opløsning 1920x1080 (eller tilpasset tv-formatet, fx
1080x1080) og helst med farveprofil sRGB der passer til
fremvisning på tv-skærm. Billeder sendes senest fredag d. 18. maj
til Thomas F. og vi afholder herefter en lille fotokonkurrence på
cafemødet tirsdag den 22. maj.

HUSK!

21:45

Ole

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer

Formand
Tovholdere

Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

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: Thomas Falck, Thomas Salling, Bonnie Christgau og Ole Vedel

Cafemøde

Dato: tirsdag 15/5, 2018, kl. 19:00 med fototur til Furesøen - dagsorden:
Tid
19:00

Tema
Velkommen til cafemøde i det fri - Fototur til Furesøen
Vi mødes på parkeringspladsen ved Nybrovej, Frederiksdalsvej og
OBS!
Søbakken (kanokajakcentret se kortet). Der er et udmærket miljø
TIDS- ved den gamle bro over mølleåen, som måske kan inspirere til
PUNKT nogle gode billeder. Herefter kan vi gå turen ad Søbakken - vi kan
krydse Mølleåen ved den lille bro nær Furesøen og stile mod
restauranten ved Frederiksdal Fribad.

Ansvarlig
Cafegruppen

Lidt fakta: Turen fra p-pladsen til Frederiksdal Fribad er på ca. 1
km. Den 15. maj går solen ned kl. 21:15 og kl. 19:00 er solen
ca. 16° over horisonten - der burde derfor være fine muligheder
for at tage nogle gode billeder, som kan indgå i fotokonkurrencen
på næste tirsdag d. 22. maj.
20:00

Pause
Restauranten har åben, og vi kan holde en pause her eller slutte af
her med et lille glas vin eller hvad man nu kunne have behov for.

20:30

Fototuren fortsætter med mulighed for solnedgang over Furesøen.
Magic Hour (den gyldne time) starter kl. ca. 19:45 og slutter kl. ca.
21:15. Billeder sendes til Thomas F. - se mødeplan fra den 8. maj.

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: Thomas Falck, Thomas Salling, Bonnie Christgau og Ole Vedel

Cafemøde

Dato: tirsdag 22/5, 2018, kl. 19:30 i klubbens lokaler - dagsorden:
Tid
19:30

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafegruppen

19:35

”……. at se på billeder”
Carsten og Ole
Normalt ved interne fotokonkurrencer her i klubben udstyres
hvert enkelt medlem med en stemmeseddel og han/hun giver de
forskellige billeder point. Det billede der får flest point vinder - slut
finale.
Carsten og Ole har deltaget i det officielle dommerkursus som
RNFoto arrangerer og vil gerne fortælle om de principper, som
RNFoto anbefaler, når de bedømmer billeder. Carsten og Ole vil i
forlængelse heraf introducere en anden, supplerende måde at
bedømme og vurdere billeder på, når vi afholder mindre interne
fotokonkurrencer i klubben.
Formålet hermed er, at vi i fællesskab kan skabe mere dialog om
de enkelte billeder.

20:30
20:40

10 min. pause
Fotokonkurrence fra turen til Furesøen
Carsten og Ole er i denne seance udnævnt til fotodommere på
vores lille fototur til Furesøen. De har fået tilsendt deltagernes
billeder anonymt fra Thomas F. senest lørdag den 19. maj, og de vil
hver især gennemgå de indsendte billeder og kommentere de
billedmæssige oplevelser de har fået jf. principperne fra RNFoto.

21:45

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer

Formand
Tovholdere

Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Alle

Cafegruppen og
Carsten og Ole

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: Thomas Falck, Thomas Salling, Bonnie Christgau og Ole Vedel

