DOWNSTAIRS

Foto: Bent Larsen

PROGRAM EFTERÅR 2018

FOTOGRAFISK WORKSHOP

Solrigeste sommer siden 1920

Det er ikke en rekord vi kan slå.
Til gengæld kan vi fejre at vi for 10. år i træk er bedste
fotoklub i SDF’s landskonkurrence.
Det er måske ikke en rekord der holder i 100 år, men
den kommer til at holde mindst 10 år.
Vi glæder os til at se mange flere af jeres fantastiske
billeder i den kommende tid.

Programudvalg, tovholdere, og bestyrelse glæder sig til
at møde jer alle sammen, til endnu en fantastisk sæson.
På bestyrelsens vegne Claus Carlsen

Foto: Athena Fischermann

August
13. Søren Rønholt´s vinkel på fotografiet
Fotografen Søren Rønholt er autodidakt, men underviser i dag på fotoskolen
Fatamorgana i portrætfotografering.
Dobbeltheden mellem det naturlige og det unaturlige, mellem det autentiske og det
kunstige er et underliggende tema og drama i Søren fotografiske arbejde. Et
varemærke, som fornemmes i både personportrætter og i de fotografiske
beskrivelser af landskaber og byområder (jf.The Nordic Book).
Som portrætfotograf er Søren anerkendt for sin evne til at tilegne en tilstedeværelse
i hvert portræt, der skaber et næsten skulpturelt og ikonisk udtryk af den
portrætterede.
Han er derfor en foretrukken fotograf af skuespillere, forfattere, kunstnere og
musikere i hele Skandinavien. Derudover har Søren udstillet internationalt ligesom
han har opnået adskillige priser.
Arrangementet starter kl. 19.30
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20. Lars Ivar Hauschultz, spræng rammerne med komposition
Hvordan kan et fladt foto blive levende? Hvordan formidler man en oplevelse i et
foto?
Når man sætter dem rigtig sammen, kan elementer som konturer, lys, skygger,
mønstre, linier og flader skabe rum og give flere dimensioner til et billede. Lars
Hauschultz fortæller om fotografiets elementer og viser hvordan man kan udnytte
komposition til at sprænge rammerne for det todimensionelle foto.
Arrangementer starter kl. 19.30

27.

Louise Bøgelund Saugmann, nærvær og uendelighed
I et samfund med Snapchat, Instagram og billeder der bliver taget og konsumeret i
hast, er det den langsomme fordybelse i motivet og en undersøgelse af fotografiet
som medie, der er interessant for Louise Bøgelund Saugmann.
I Louises søgen efter at skabe nærvær og sammenhænge mellem meditativ
tilstedeværelse og fotografiets DNA har hendes fotografiske eksperimenter ført
hende lige fra Vipassana-meditationens hovedcenter i Indien, igennem store, mørke,
finske birkeskove, hjem og ind i hendes egen stue med hendes igangværende
projekt, One frame infinite.
Arrangementet starter kl. 19.30
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September
03. Fokusgruppen fotokunst, hvad er det?
Kom og hør om den nye fokusgruppe i Downstairs – og find ud af om den er noget
for dig. Du behøver ikke at have erfaring, viden eller en mening om kunst.
Gruppens fokus er kunstnerisk fotografi, og den henvender sig til de af klubbens
medlemmer som ønsker at arbejde fotografisk med en kunstnerisk tilgang og/eller
udvikle deres fotografi ud over de gængse kategorier.
Arrangementer starter kl. 19.30

10. Lina Hashim, dansk-irakisk fotograf
Lina Hashim er en dansk-irakisk fotograf, som anvender antropologiske metoder i
sine fotografiske projekter. Lina er selv muslim, og kernen i hendes projekter er at
undersøge og dokumentere den vilkårlighed, hvorpå koranen fortolkes.
Lina er specielt kendt for sine fotoprojekter vedr. Islam Backstage, hvor hun viser
hvordan den offentlige person, som følger koranens regelsæt, og den private person,
skaber paradokser i hverdagslivet. Glæd dig til at høre Lina fortælle om sin
fotografiske udvikling, og kampen om en plads på den kunstneriske scene.
Arrangementer starter kl. 19.30
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17.

Fototur med benspænd
Er du frisk på at udfordre dine fotografiske evner i en pressede situation, og kan du
være kreativ på kommando?
Så tag imod vores udfordring – en bunden opgave på tid, og selvfølgelig med et
benspænd. Det bliver måske lidt sværere end at skyde snapshots, men øvelse gør
mester. Så tør du?
Vi mødes i klubben hvor aftenens emne og benspænd udleveres. Vi slutter også i
klubben, hvor vi ser hvordan de andre deltagere løste opgaven.
Arrangementer starter kl. 18.30

24. Maria Bergmann Drougge, foto i kunstnerisk praksis
Maria Bergmann Drougge er oprindelig tegner og maler.

Hun har bl.a. arbejdet som teatermaler på Det Kongelige Teater, undervist i idé og
design samt arbejdet med freelance workshops indenfor graphic recording og
illustration.
I de sidste godt 15 år har Maria udstillet værker på gallerier, bl.a. i København. Maria
fortæller om sin brug af foto – og fotografiske billeder i bred forstand – i sin
kunstneriske praksis.
Arrangementer starter kl. 19.30

Foto: Gitte Müller

Oktober
01. Poster session, lær fra hinanden - en aften i godt selskab
Er der noget bedre end at lære fra dem man kender?
Vi stiller et langt bord op så alle kan få sin egen "bod" på en kvart kvadratmeter, og
alle kan tage turen rundt om bordet for at se og snakke fotografi, teknik, inspiration,
udstyr, komposition, motivvalg og meget, meget mere.
Tag en god håndfuld af dine fotos med til din "bod", og vær med til at dele oplevelser,
erfaringer og skrøner med dine klubkammerater.
Arrangementet starter kl. 19.30

08. Bedømmelse, 3 afdeling
Nu begynder det at blive spændende. Hvem kniber sig ind i top 10, og hvem løber
med de bedste placeringer i de fire kategorier.

Uanset om du deltager eller ej, så er der masser gode billeder, og velvalgte
dommerkommentarer at tage med hjem.
Arrangementet starter kl. 19.30
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Foto: Stefan Nielsen

15. Billedkritik, bliv bedre til det
Hvorfor er det værd at øve sig i disciplinen at give konstruktiv kritik til andres
billeder, og hvorfor er det nogle gange så svært, at modtage kritik til sine egne
billeder?
Er du god til at give og modtage kritik? Ellers er der noget at hente på denne aften.
Arrangementet starter kl. 19.30

22. Natascha Thiara Rydvald, visuel historiefortælling
Natascha Thiara Rydvald er uddannet stilfotograf og filmfotograf med mere end 20
års erfaring som visuel historiefortæller. Natascha har undervist og holdt foredrag på
Filmskolen, Borups Højskole, Station Next og Fotoskolen Fatamorgana.
Portrætter, teater og dans er Nataschas specialiteter. Natascha er en efterspurgt
dokumentarist og billedkunstner, og hendes flair for det filmiske og erfaring i at
instruere giver hendes billeder et skær af magi og betydning.
Natascha vil bl.a. tale om sin seneste større udstilling Brændende Kærlighedsbreve,
en stedspecifik vandreudstilling der undersøger kærlighedens væsen med
kærlighedsbrevet, billedkunst og ordets magi som omdrejningspunkt.
Arrangementet starter kl. 19.30

29. Carsten Siems, naturfotografi
Denne mandags aften har fokus på Naturfotografi.
Carsten Siems, der tillige er næstformand i NFD (Naturfotografer i Danmark), har
mange års erfaring som naturfotograf og stor bredde i sin interesse for samt
produktion af naturbilleder.
Carsten vil introducere os til denne genre i fotografiet og demonstrere dets bredde
og muligheder med et udvalg af egne billeder.
Arrangementer starter kl. 19.30

Foto: Lars Hauschultz

Foto:
Foto:Thomas
Henrik Simonsen
Pedersen

November
05. Claus Carlsen, uhøjtidelig fotografi
Slæber du altid rundt på dit dyre fotogrej?
Det gjorde jeg engang, men nu bruger jeg ofte bare min smartphone - i dagligdagen,
hjemme og på arbejde, i selskabeligt lag med venner, på tur med familien, og på
ferie. Smartphonen er blevet min digitale dagbog, men kan en fotoentusiast leve
med kvaliteten?

Hvordan optimerer du billederne, og kan de holde til tryk i en fotobog, og/eller print
til konkurrence. Hvor store forventninger går det an at have til en smartphone?
Arrangementet starter kl. 19.30

12. Billeder til udstilling, hvordan
Har du tit tænkt på at lave en udstilling med dine bedste billeder, men er gået i stå
fordi du ikke lige ved hvordan du skal gribe opgaven an?
I aften snakker vi om muligheder og faldgruber. Vi viser hvordan du skærer
passepartout til dine billeder, og vi snakker om materialevalg, udstyr, og priser.
Vi viser også eksempler på opklæbning og hvordan man får billederne op at hænge.
Arrangementet starter kl. 19.30

Foto: Jan Nørgaard
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19. Urban, fernisering på udstilling
I fokusgruppen Urban har vi stor lyst til at vise vores billeder for alle i Downstairs.
Vi har derfor valgt at udstille nogle af vores bedste billeder i klubbens lokaler, og i
den anledning vil vi gerne invitere til fernisering. Her vil der være mulighed for en
snak med medlemmerne af gruppen om de udstillede billeder.
Medlemmer af Urbangruppen viser ved samme lejlighed et udvalg af digitale billeder
og fortæller lidt om dem.
Arrangementet starter kl. 19.30

26. Nye medlemmer viser billeder
Som traditionen byder, får alle nye medlemmer mulighed for at præsentere sig selv,
og et udsnit af deres billedmæssige profil. Vi glæder os til at se netop dine billeder,
og høre lidt om hvordan de blev til.
Nye medlemmer er i denne henseende, medlemmer der er indmeldt i år, og endnu
ikke har vist billeder på en klubaften.
Vi glæder os til at se netop dine billeder.
Arrangementet starter kl. 19.30

December
03. Bedømmelse 4 afdeling af klubkonkurrencen
Så er det igen blevet tid til at fordele de afgørende point i årets klubkonkurrence.
Vi ser de 20 bedste billeder i hver kategori, men det endelige resultat offentliggøres
først til juleafslutningen.
Uanset om du deltager i konkurrencen eller ej, så bør du ikke snyde dig selv for de
mange gode billeder, og dommerens kommentarer.
Arrangementet starter kl. 19.30

10. Juleafslutning
Traditionen tro er årets sidste klubaften afsat til hygge med julegodter, æbleskiver,
glög, og hvad de nye medlemmer ellers kan finde på.
Når vi har fyldt maverne, offentliggøres resultatet af klubmesterskabet, og pokalen
sendes bordet rundt, inden den overrækkes til den nye klubmester.
Vi slutter med at ønske hinanden god juleferie.
Arrangementet starter kl. 19.30
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Fokusgrupper
22. AUGUST – Naturgruppen, billeder fra Øland m.m.
Naturgruppen holder opfølgningsmøde, og viser billeder fra forårets tur til Øland, og
de andre “natur aktiviteter" der er afholdt i 1. halvår 2018.
Desuden vil vi tage afsked med tidligere tovholder Jesper Petersen og præsentere
den nye tovholder, Jens Stokholm.
Sammen planlægger vi efterårets aktiviteter.
Medbring dine billeder på USB stik og send gerne en tilmelding til Jens Stokholm
(jst@hmsman.dk).
Det er ikke et krav at du har billeder med, eller har deltaget på Naturgruppens
fototure. Alle medlemmer kan deltage, så kom og bliv inspireret til at deltage på
kommende ture.
Aftenens arrangement starter kl. 19.00
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23. AUGUST – Urban, field trip
I fokusgruppen besluttede vi i efteråret at vi skulle på et "field trip”, hvor vi går ud
sammen og tager billeder af det urbane miljø.
Så hvis du har lyst at blive inspireret eller blot lære nogle trick, eller få nogle gode
tips, så skal du naturligvis deltage.
Området vi besøger er Ørestaden.
Aftenens arrangement starter kl. 19.00, hvor vi mødes på Vestamagers
metrostation. Turen slutter formelt kl. 21.00.

30. AUGUST– Model og portræt, opstart
Denne aften er intro til det kommende års mange aktiviteter i fokusgruppen Model
og portræt,
Vi gennemgår de forskellige lyskilder, kompositioner, valg af baggrunde mm. Og vi
snakker masser af den vigtige teknik, så du får det optimale ud af dit udstyr. Der er
ingen modeller, men medbring endelig dit kamera og eventuelt lys, så du får prøvet
det af.
Aftenens arrangement starter kl. 18.00

05. SEPTEMBER – Teknik for alle, fototeknik 1
Så går det løs igen med første omgang af fototeknik for alle.
Programmet er det første af fire som gør dig fortrolig med dit kamera, eksponering,
komposition og grundlæggende billedbehandling samt workflow.
Denne gang kommer vi omkring eksponering, fokusering, lysmåling, hvidbalance,
dynamisk omfang og objektiver.
Arrangementet starter kl. 19.30.

09. SEPTEMBER – Printerdag
Vi printer billeder til 3 afdeling af klubkonkurrencen. Du er velkommen til at lægge
vejen forbi klubben med dine billeder mellem kl. 13.00 og 17.00.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du i stedet for sende dine
billeder i forvejen til Claus Carlsen, med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com
Skriv samtidig hvis du skal bruge passepartout, så vil det hele ligge klar til dig på
bordet i mødelokalet.
Alle billeder skal være gemt som jpg, og i den størrelse du har valgt. Skal de passe til
færdigskåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm

Foto: Lise Bryndum
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12. SEPTEMBER – Model og portræt, lysanalyse
Lyssætning, komposition og ”lysanalyse”
Vi viser forskellige lyssætninger på en model. Fra de enkle til de mere avancerede –
men stadig med det simple udstyr.
Desuden kigger på billeder for at aflure, hvordan lys, komposition og udtryk spiller
sammen, så vi selv bliver i stand til at bygge billederne op.
Arrangementet starter kl. 19:00

20. SEPTEMBER – Fotokunst, ny fokusgruppe
Dette er det allerførste møde i fokusgruppen Fotokunst, så vi starter med en snak
om rammerne, og om hvad vi ønsker at få ud af at være med i gruppen.
Derefter tager vi hul på indholdet – kunstnerisk fotografi. Vi har ikke noget program,
så du må selv medbringe et eller flere emner, fx: Hvad har du gang i? Har du en idé
til et projekt? Hvad er din inspiration?
Tag gerne eksempler med.
Arrangementet starter kl. 18.30

27.

SEPTEMBER – Lydbillede, del 1
I efteråret er der lyd/billede på programmet 2 gange. Vi har fået vores egen Lars Bo
Iversen til, at fortælle og illustrere, hvordan han arbejder med lyd/billede.
Der tages udgangspunkt i programmet ProShow Gold fra Photodex HER.
Programmet er installeret på klubbens to PC’ere.
Så kom og se, hvordan du sætter lyd til dine billeder og hør mere om i hvilke
sammenhænge du kan bruge lyd/billede.
Programmer starter kl. 19.00.

Foto: Steffen Faisst

Foto: Robert Andersen

03. OKTOBER – Model og portræt, setups
Bliv stærk i enkle setups
Denne gang inviterer vi en række modeller og udleverer en række opgaver, som skal
løses med udgangspunkt i det, vi har været igennem tidligere.
Efter denne og de tidligere aftener har alle en god kasse med værktøjer til model- og
portrætfotografering – både hvad angår teknik, lys og komposition.
Arrangementet start kl. 18.00

11. OKTOBER – Teknik for alle, fototeknik 2
Var du ikke med på fototeknik 1 i februar, så fortvivl ikke – du er velkommen
alligevel!
I aften er der fokus på følgende emner: flash, dybdeskarphed, komposition,
perspektiv og dybde, for-, mellem- og baggrund, størrelsesforhold. Og alt det andet
du lige mangler svar på.
Arrangementet starter kl. 19.30

18. OKTOBER – Billedkritik, opfølgning
Vi følger op på mandagens billedkritik, og går lidt mere i dybden med dine billeder.
Medbring nogle af dine nye billeder, og modtag kritik på indhold, teknik, og
komposition. Det bliver en aften med konstruktiv kritik, så alle får noget med hjem.
Alle kan deltage med max 3 billeder, som skal sendes i forvejen til Claus Carlsen,
med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com
Arrangementet starter kl. 18.00

Foto: Thomas Pedersen
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21. OKTOBER – Printerdag
Vi printer billeder til 4 afdeling af klubkonkurrencen. Du er velkommen til at lægge
vejen forbi klubben med dine billeder mellem kl. 13.00 og 17.00.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du i stedet for sende dine
billeder i forvejen til Claus Carlsen, med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com
Skriv samtidig hvis du skal bruge passepartout, så vil det hele ligge klar til dig på
bordet i mødelokalet.
Alle billeder skal være gemt som jpg, og i den størrelse du har valgt. Skal de passe til
færdig skåret passepartout skal de være 20x30, eller 24x24 cm

26. OKTOBER – Fredagsbar ”Out of focus”
Så er det tid til efterårets fredagsbar "Out of Focus”
I foråret fik vi efter en spændende konkurrence, kåret Downstairs officielle
klubmester i dart (Ole Overgaard). Og hvem ved? Måske holder vi konkurrence i
noget andet denne gang.
Der bliver selvfølgelig også tid til hygge,. Klubben byder på pizza, og et glas vin, eller
vand.
Arrangementet starter kl. 18.00

Foto: Jesper Fremming

Foto: Gitte Müller

01. NOVEMBER – Urban, billeder og planlægning
Vi viser vores bedste skud fra vores "field trip" til Ørestaden.
Derudover skal vi sammen udvælge de bedste Urban billeder som skal indgå i den
fernisering som afholdes mandag d. 12. november.
Her vil billederne komme op og hænge, og der vil blive mulighed for drøftelse af
billederne med Downstairs øvrige medlemmer.
Arrangementet starter kl. 19:00

07.

NOVEMBER – Teknik for alle, billedbehandling 1
Brug af Lightroom. Vi kigger på filformater, fremkaldelse af raw filer, optimering af
billedet fra kameraet, farver, skarphed, og støjreduktion, sort/hvid konvertering.
Vi taler en masse om workflow, dvs. hvordan kommer du fra billeder i kameraet til
de færdige billeder på net eller print.
I skal ikke have computer med, der er ingen øvelser. Til gengæld er der rig mulighed
for at stille spørgsmål.
Arrangementer starter kl. 18:00

14. NOVEMBER – Fotokunst
Vi følger op på snakken fra det første møde i fokusgruppen og fortsætter med at
diskutere eventuelle ønsker eller idéer til aktiviteter i foråret 2019.
Derefter tager vi hul på indholdet – kunstnerisk fotografi. Vi har ikke noget program,
så du må selv medbringe et eller flere emner, fx: Hvad har du gang i?

Har du en idé til et projekt? Hvad er din inspiration? Tag gerne eksempler med.
Arrangementet starter kl. 18.30

22. NOVEMBER – Model og portræt, fri leg
En herlig aften med modeller og fri leg med brug af speedlight og det omgivende lys
Med baggrund i de tidligere workshops vi har afholdt i efterårets løb, fotograferer vi
de inviterede modeller med speedlites og eksisterende lys i og omkring vores lokaler.
Alle er velkommen til at deltage, også selvom man ikke har du ikke deltaget i de
foregående workshops.
Arrangementet starter kl. 18:00

Foto: Lisbeth Hjorslev

Foto: Birgitte Ruste

28. NOVEMBER – Lyd/billede, del 2
Vi fortsætter med del 2 af efterårets gennemgang af, hvordan man arbejder med at
sætte lyd og billeder sammen.
Du kan også deltage selvom du ikke var med på del 1. Igen er det vores egen Lars
Bo Iversen der fortælle og viser, hvordan han arbejder med lyd/billede serier.
Der tages udgangspunkt i programmet ProShow Gold fra Photodex HER.
Programmet er installeret på klubbens to PC’ere.

Så kom og bliv inspireret til selv at komme i gang med at, sætte lyd og billeder
sammen til flotte serier.
Programmer starter kl. 19.00.

06. DECEMBER – Teknik for alle, billedbehandling 2
Vi gennemgår brugen af Photoshop og hvordan man redigerer billeder.
Vi beskæftiger os med: lag og masker, retouchering, manipulation, toning, og meget
mere. Vi laver også sort/hvid konvertering i både Photoshop og NikSilver Efex.
I skal ikke have computer med, der er ingen øvelser. Til gengæld er der rig mulighed
for at stille spørgsmål..
Arrangementet starter kl. 18:00

Foto: Thomas Pedersen

Konkurrence datoer

2nd Lanterna Magica link

7. September

Downstairs 3 afdeling

10. September

Region Nord, papir 1 afdeling link

17. September

Region Nord, digital link

15. Oktober

Downstairs 4 afdeling

22. Oktober

3rd Nordic International Digital link

31. Oktober

Foto: Thomas Pedersen
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Billeder
Billederne i programmet er udvalgt fra klubkonkurrencen 2018, 1 og 2 afdeling.
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