Cafemøde

Dato: Tirsdag 9/10 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

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

Ansvarlig
Cafegruppen
Formand
Tovholdere
Palle & Thomas S.

19:45

Tema: Bredformat
Palle og Thomas har sat sig for at udforske det brede billedformat
(65:24, 21:9, 16:9) og hvordan det kan bruges til at skabe anderledes
billeder og historier sammenlignet med de traditionelle 4:3 og 3:2
formater som vi kender fra vores kameraer.
Med udgangspunkt i en Street-fototur, vil Palle og Thomas undersøge,
om man med fordel kan beskære billedet på kameraets skærm, frem for
i post-processeringen.
Desuden kigger vi nærmere på hvordan kendte og ukendte fotografer
udnytter bredformatet til at give en filmisk virkning som ikke kan opnås
med traditionelle billedformater.

20:40

10’ Pause

20:50

Infrarød fotografi

Thomas S.

Thomas har eksperimenteret med et digitalkamera som tillader
fotografi af infrarødt lys. Ved at benytte et bestemt IR-filter, tillades kun
infrarødt lys at ramme sensoren, hvorved det synlige lys vi ellers
fotograferer til daglig, udelades. Mon eksperimentet bliver en succes?
Kom til denne klubaften og bliv klogere.

21:20

Afslutning og oprydning
Alle
● Gå nu lige hjem
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: Palle, Thomas S.

Cafemøde

Dato: Tirsdag 16/10 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

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

Ansvarlig
Cafegruppen
Formand
Tovholdere
Palle & Thomas S.

19:45

Portfolio feedback
På baggrund af Cafégruppe 1’s forslag til en mere holistisk vurdering af
mulige portfolio-billeder, kaster vi os ud i endnu en praktisk session
med masser af god og brugbar kritik. Vi forsøger igen at gøre teorien til
praksis, så vi forhåbentlig ender ud med en række portfolio-mapper af
høj kvalitet.
Så husk: medbring gerne ét eller flere billeder som kan vurderes af
andre medlemmer

20:35

10’ Pause
Palle

20:45

Aktuelle fotokonkurrencer
Kort præsentation af nogle af efterårets gratis fotokonkurrencer, som
det kunne være interessant at deltage i. Bliv klog på tema, deadlines,
betingelser og - ikke mindst - præmier for de enkelte konkurrencer.

21:15

Afslutning og oprydning
Alle
● Gå nu lige hjem
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: Palle & Thomas S.

Cafemøde

Dato: Tirsdag 23/10 2018, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:35

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

Ansvarlig
Cafegruppen
Formand
Tovholdere
Thomas S.

19:45

Gæstefotograf: Mads Møller Madsen
Vi har inviteret fotograf Mads Møller Madsen, som vil fortælle og gøre
os klogere på hans erfaring med portræt -og produktfotografi. Mads vil
starte med fortælle om hans teknikker, lyssætning, lysmåling og samt
det udstyr han benytter - og her taler vi alt fra kompakte
digitalkameraer til analog og digitalt mellemformat.

20:30

10’ Pause
Thomas S.

20:40

Praktisk demonstration af portræt-teknik
Mads vil vise os, hvordan man kan opnå gode portræt resultater med
en relativt simpel men effektiv lyssætning. Dette bliver ikke en
dybdegående gennemgang, men blot en teaser som forhåbentlig kan
gøre os nysgerrige på at bruge vores eget, kommende fotostudie i LF.

21:10

Spørgsmål og løs diskussion omkring portrætfotografi

21:45

Afslutning og oprydning
Alle
● Gå nu lige hjem
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: Palle & Thomas S.

