Cafemøde
Dato: Tirsdag 11/09 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
45min

Tema
Kick-off:
Sæsonens første Café-aften står i planlægningens tegn !
Formanden byder velkommen til en ny sæson og
fremlægger bestyrelsens planer og nuværende aktiviteter.
Medlemmerne kommer med deres forslag, ideer og ønsker til
den nye sæson. Alt debatteres – som i alt !

Ansvarlig
Formanden indleder
og medlemmerne
kommer undervejs
med deres input til
debatten.
Én fra cafe1 fører
tavlepennen med
punkter der dukker
op undervejs.

Bestyrelsen konkluderer…..
20:15
35min

Repræsentanter fra de 4 fokusgrupper,
Portræt: Poul,
PORTRÆT, NATUR, STREET og CRLP*
Natur: Flemming
fremlægger de overordnede planer for sæsonen. Giver
eksempler på gennemførte aktiviteter fra seneste sæson.
Her kan også nye fokusgrupper meddele om deres eksistens
eller undfanges/fødes, eller gamle genoplives – forslag ?

20:50
21:00
15min

Street: Peder
CRLP: Michael

*(Camera Raw/LR og Photoshop)
10 min pause
Fotoskolen gør status og lytter til ønsker, ideer og forslag fra
medlemmerne . Hvad skal der efterfølgende arbejdes videre med
og hvem tager ansvar for hvad ?

Fotoskole
Finn Worsøe

Ex: Kursus i brug af klubbens lysudstyr.
Behov for hjælpelærere ? Hvem kan tilbyde noget ?
21:15
15min

Forsmag på en anderledes portfolioaften hvor et fotografisk
værk vurderes og bedømmes efter de nye Ole/Carsten/RNFoto
anvisninger.

Cafegruppe1

Se også Café-programmet for den 18 september 2018
21:30

Konklusion på aftenen, hvad skal kendetegne fremtidens LF ?

21:35

Cafe1, og mest
formanden
Alle

Evt. andre meddelelser fra bestyrelse og grupper,
herefter farvel og tak.
Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid
ansvarlige cafegruppe. Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Ole og Ove

Cafemøde
Dato: Tirsdag 18/09 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
5min
21:45
10min
19:35
hele
aftenen

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen
Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand/bestyrelsen orienterer
• Grupperne orienterer

En anderledes portfolieaften:
Baggrund:
For at alle kan blive bedre til at vurdere andres og især egne
billeder vil vi i aften introducere en anderledes portfolioaften.
Formålet er med udgangspunkt i den senest introducerede
Ole/Carsten/RNFoto dommermetodik at opøve/skærpe den enkeltes
færdigheder til vurdering af billeder.

Ansvarlig
Cafegruppen
Formand
Tovholdere
Cafegruppen
Ole eller Carsten
eller en anden
kyndig i
processen
guider os
gennem
vurderingerne.

Væk fra: “det er pænt og beskær mere” til en mere kvalificeret og
systematiseret tilbagemelding til author så denne kan “tage noget
reelt med hjem”. Noget værdifuldt der hjælper /udvikler
vedkommende til at blive en bedre fotograf.
Aftenens forløb:
Først skal vi øve - 2 personer fra den ansvarlige cafegruppe (i aften
cafegruppe1) lægger ud med hver at vise eet billede i plenum.
Der fortælles om billedet, hvorfor det er taget som det er, hvordan
det er efterbehandlet og hvilken følelse/oplevelse der er tilstræbt
opnået med billedet.
Hvert værk plenum-vurderes og bedømmes efter de nye
Ole/Carsten/RNFoto anvisninger.
Vi deler os derefteri mindre grupper* hvor vi vurderer hinandens
billeder efter de nye Ole/Carsten/RNFoto anvisninger hvordan
billederne er optaget og redigeret og hvad intentionen med billedet
er. Vi deler feedback og udveksler erfaringer.
Undervejs skiftes der også lidt rundt mlm. grupperne.
*med mindre vi tager en tur til i plenum ?

21:25

10 min Pause undervejs
Vurdering af aftenens forløb.

Alle

Noget vi kan/vil bruge fremover ?? eller va´?
Afslutning og oprydning
Alle
• Gå nu lige hjem
Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid
ansvarlige cafegruppe. Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Ole og Ove

Cafemøde

Dato: Tirsdag 25/09 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
5min

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen

Ansvarlig
Cafegruppen

19:35
10min

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

Formand
Tovholdere

19:45
40min

Klubbens ukuelige hold af globetrotterne er trætte men alligevel friske
lige hjemvendt fra deres Islandske fotosafari.

Carsten
Jan
Jørgen A.
Poul

Med overvældende indtryk fra geysere, vandfald og vulkaner viser
Carsten, Jan, Jørgen A og Poul et udsnit af deres mange billeder – ca
8-10 min til hver, svarende til måske 7-12 billeder?
20:25
20:35
40min

10min Pause
Så pludselig sker der noget nyt:
Efter det lige præsenterede klassiske Islandske fotoforedrag viser
hver deltager eet eller to fotos de synes særligt godt om.
Der fortælles lidt extra om billederne, hvorfor de er taget som de er,
hvordan de er efterbehandlet og hvilken følelse der er tilstræbt
opnået med billedet.

Carsten
Jan
Jørgen A.
Poul
Ole

Hvert værk vurderes og bedømmes derefter i plenum efter de nye
Ole/Carsten/RNFoto anvisninger.
Ole guider os alle igennem processen.
21:15
10min

Vurdering af forløbet med billedvisning og efterfølgende vurdering I
plenum.

Alle til stede
Guidet af Ole.

Noget vi kan/vil bruge fremover ?? eller va´?

21:25

Afslutning og oprydning
Alle
• Gå nu lige hjem
Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid
ansvarlige cafegruppe. Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Ole og Ove

