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Foto: Peter Poulsen 





Foto: Jesper Knudsen 

Da vi i forårsprogrammet skrev, at vi var klar til nye 

udfordringer, havde ingen drømt om hvilke udfordringer 

Corvid 19 gav anledning til. 

 

Det blev et forsømt forår, hvor alt blev aflyst og lukket 

ned, men nu er vi klar igen – fyldt med energi og godt 

humør.  

 

”Lad os så komme i gang” citat Olsenbanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programudvalg, tovholdere, og bestyrelse glæder sig til at 

tage hul på efteråret 2020, og vi glæder os til at gøre det 

sammen med alle jer medlemmer.  

 

Hjælp hinanden & pas på hinanden. 
 

 

På bestyrelsens vegne Claus Carlsen 

Det forsømte forår 



Foto: Danny Guldborg Hansen 

August 
17. Signe Elisabeth Slot, Neonlys i Regnvejr 

Signe Elisabeth Sloth har gået på Filton College Foundation Course i Bristol og har 

de seneste år genoptaget fotografiet og gjort det til sin levevej. Hun arbejder i dag 

som selvstændig fotograf og fotograferer blandt andet for Dansk Skolefoto og 

som guidende fotograf ved Photo City Tours. 

 

Signe fortæller om sin fotografiske rejse og personlige projekter; om sjove 

opgaver hos CPH:DOX, Skolefoto og egne projekter. 

 

Signe har senest fotograferet serien “Neonlys i Regnvejr”, og inden da “Nordvest 

Billeder” om Københavns Nordvest-kvarter i forandring. Hun har bl.a. udstillet i 

DR’s kunstforening, Teknik og Miljøforvaltningen og på Gillelejes Gamle Posthus. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: Lars Gulbæk 



Foto: Lars Fabrin 

Foto: Vibeke Fischer 



Foto: Annette Ringgaard 

31. Konkurrencefoto, Gensidig bedømmelse 

I aften får du mulighed for at få andres øjne på dine bedste fotos, så du bedre kan 

vælge til de næste konkurrencer. 

 

Først kan hver deltager vise en håndfuld billeder frem. Til hvert billede kan 

publikummerne vise deres mening med et rødt, gult eller grønt kort som vi deler 

ud på forhånd. 

 

Efterfølgende kan man evt. uddybe kritikken i mindre grupper. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30 

24. Nanna Kreutzmann, Undervandsfoto 

Nanna Kreutzmann er prisvindende dansk freelance fotojournalist, 

dokumentarfotograf og undervandsfotograf. Hun skyder sine undervandsbilleder 

som fridykker, altså på ét åndedrag, kun med den ilt, der er indåndet i overfladen. 

 

Nanna er uddannet fotojournalist fra Danmarks Journalisthøjskole og arbejder 

stadig som sådan på opgaver og personlige langsigtede projekter. I disse år 

arbejder hun som rejsefotograf og har tilføjet undervandsfotografiet – baseret på 

en dyb fascination af havet og en stor bekymring for vores miljø. 

 

“Jeg rejser langsomt”, siger Nanna Kreutzmann, der har gjort hele verden til sit 

arbejdsområde – drevet af at møde lokalbefolkningen og beskrive, hvad der 

omgiver dem. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: Henrik Simonsen 



Foto: Lars Fabrin 

Foto: Jens Stokholm 



September 
07. Fototur, M3 

Det tager ca. 35 minutter at køre med Cityring M3 fra Østerport og hele vejen 

rundt til Østerport igen. Det skal vi udnytte til en fototur rundt i byen, hvor der på 

hver station vil være en opgave at løse. Men bare rolig du skal kun løse 3 af dem 

– efter eget valg. 

 

Emnerne vil blive offentliggjort kl. 16.00 på dagen, hvilket giver mulighed for at 

du ”tyvstarter”. Du bestemmer selv hvor du står på, men alle deltagere skal være 

tilbage i klubben senest kl. 20:30, hvor vi ser resultatet af anstrengelserne imens 

vi snupper en forfriskning og en bid brød. 

 

Arrangementet starter senest kl. 19:30 – hvis du starter fra klubben. 

Foto: Robert Andersen 

14. Hans Ole Madsen, Bliv Aldrig Fotograf 

Hans Ole Madsen er gået fra glødende foto-entusiast i Hvidovre Ungdomsskole 

som 15 årig til fotoaktivist i 70’erne. Herfra gik det videre til en læreplads som 

reklamefotograf, der førte til en virksomhed med over 100 ansatte sammen med 

fem andre fotografer. 

 

En kovending i 2003 førte ham tilbage til et simpelt fotografisk liv uden ansatte 

og med det kreative som fokus igen. Hans Ole har bl.a. lavet et stort studie i 

pinhole-fotografi. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30 



Foto: Per Sørensen 

21. Peter Båtz, Composite Foto 

Peter Båtz fortæller om Composite Foto – kunsten at sætte et billede sammen af 

fotos fra forskellige optagelser. 

Peter har fotograferet siden 1973, og i 1999 skiftede han til det "digitale 

mørkekammer". Peter laver ofte Composites for at sætte fantasien i gang hos 

beskueren, og han har hentet mange præmier og titler, både herhjemme og i 

udlandet. 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

28. Lars Hauschultz, Sådan laver du backup 

Får du mareridt når du tænker på at lave backup af dine fotos? Eller drømmer du 

bare om en backupløsning der er både sikker, gratis og nem? 

Lars viser hvordan man vælger blandt forskellige metoder og programmer, 

undgår de værste problemer og finder frem til en løsning der passer til ens behov, 

pengepung og gemyt. 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: Solveig Thimm 



Oktober 
05. Bedømmelse af 3. afdeling af klubkonkurrencen 

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. 

Foto: Claus Carlsen 

12. Hyggeaften, med redigering af billeder 

Til de som ikke er taget ud i landet på efterårsferie, holder vi en aften med 

billedbehandling, hygge, fotoskrøner, hjælp til selvhjælp og hvad deltagerne nu 

kan finde på. 

 

Medbring din bærbare PC, og et par billeder du gerne vil have hjælp til. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30, men du er velkommen allerede fra kl. 18.00. Er 

der stemning for det, så bestiller vi en stak pizzaer. 



Foto: Bent Larsen 

19. Urban Fernisering – og Langtidseksponering 

Fokusgruppen Urban udstiller repræsentative værker i klubbens lokaler og 

inviterer i den anledning til fernisering. Udover printede billeder på væggene vises 

et udvalg af digitale billeder. 

 

Samme aften viser Torben, Jens og Jesper fra Natur/Urban hvordan fotos taget 

med lang lukkertid kan vise verden på en anden måde. Langtidseksponering kan 

fx tilføre billedet bevægelse, og endda skabe et helt surrealistisk look. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

26. Amanda Thomsen, At Leve af sin Passion 

Amanda Thomsen er en kreativ professional fotograf der lever af sin passion. I aften 

viser hun sine bryllups- og portrætbilleder og fortæller om sin kreative proces. 

 

Amanda fortæller blandt andet om vigtigheden i at skabe en god relation til kunden, og 

hvorfor hun synes at man skal dokumentere folks rod og uperfekte sider.  

 

Hun fortæller også om hvordan hun finder inspiration, og om det med at turde tage 

chancer og være anderledes, som er nødvendigt hvis man skal overleve i branchen. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Stefan Nielsen 

November 
02. CC Cup 

Denne aften gentager vi et af sidste efterårs højdepunkter: Downstairs’ nye 

udfordrende konkurrence mellem medlemmerne; den udkæmpes på 

billedkvalitet, men med masser af benspænd. 

 

Du får mulighed for at vise din kreativitet inden for så forskellige områder som 

fotografi, taktik, teamgejst, sporstabilitet og udholdenhed. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Thomas Pedersen Foto: Sophie Sander 



Foto: Steffen Faisst 

9. Model & Portræt, Portrætfotograf 

Bjarke Johansen, der er tidligere medlem i Downstairs, valgte for en del år siden 

at gå ”all in” som fotograf. I aften vil han vise et bredt udsnit af sine billeder, og 

fortælle om nogle af sine mange opgaver som fotograf. 

 

Bjarke har bl.a. medvirket til at lavet bogen "100 Great Danes” med nogle af 

Danmarks smukkeste kvinder. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

16. Lars Fabrin, Scan Din Fotosamling 

Lars Fabrin fortæller om sine erfaringer med at scanne fotos fra den analoge 

”fortid”. 

 

Mange af os har bunker liggende med dias og papirkopier af negativer. Det er 

ikke nemt at finde ud af hvordan man digitaliserer dem. Og det er heller ikke 

nemt at overskue projektet, der ofte tager lang tid og kan koste mange penge. 

 

Kom og få tips til at skyde genvej til at få dine gamle fotos overført til den digitale 

nutid. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Ole Overgaard 

23. Nye (og gamle) medlemmer viser billeder 

Hvis du er ny i klubben, så har du i aften chancen for at præsentere dig selv og 

dine billeder. Vi glæder os til at se og høre om hvad og hvordan du fotograferer. Er 

du ikke ny, eller har du allerede præsenteret billeder, må du gerne opdatere os 

om dine fotografiske aktiviteter. 

Vi giver mest taletid til de nye, så vi kan lære dem at kende, men vi håber også at 

mange af de ”gamle” har lyst til at vise og/eller se hvad der rør sig i klubben. 

Du kan både tage digitale billeder med til skærmen – og medbringe papirpilleder 

m.m. til langbordet, hvor hver deltager får sin egen "bod" på en kvart 

kvadratmeter. 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Torben Nielsen 

30. Emilie Lundstrøm, Fotokunst og Cyanotypi 

I aften fortæller Emilie Lundstrøm lidt om cyanotypiets historie og dykker ned i sin 

egen kunstneriske praksis og fotografiske proces med cyanotypi. 

 

Cyanotypi er en af de ældste fotografiske processer. Fotografierne skabes med 

enkle kemikalier og UV stråler og fremkaldes og fikseres derefter med vand.  

 

I vores digitale tidsalder oplever cyanotypi processen en slags renæssance. Den er 

et langsomt, analogt alternativ til de hurtige og mekaniske processer, der 

dominerer fotografisk printning i dag. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Erik Jacoby Petersen 

December 
07. Bedømmelse af 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. 

14. Juleafslutning 

Traditionen tro er årets sidste klubaften afsat til hygge med julegodter, 

æbleskiver, glögg 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. 



Foto: Carsten Enequist 



Foto: Edith Andersen 



Foto: Birgitte Ruste 

Fokusgrupper 

23. AUGUST – Urban: Københavns holme 

Vi tager på tur, og besøger et par af Københavns mange spændende holme. 

 

Vi starter på Stamholmen som er et stort åbent industriområde med sin egen lille 

havn, og har du kørt ad Amagermotorvejen til Kastrup, så har du kørt over 

Skrædderholmen.  

 

Efterfølgende besøger vi Skrædderholmen, som har den der ”abandoned” rå 

stemning, vild natur og tilmed sandstrand – det hele med en fantastisk udsigt til 

København. 

 

Så hvis du har lyst at opleve nye sider af København, blive inspireret, blot lære 

nogle trick, eller få nogle gode idéer, er det bare med at byde ind her. 

 

 

Arrangementet starter kl. 15:30. 



Foto: Annette Ringgaard 

29. AUGUST – Naturgruppen: Det nære dyreliv 

Gentofte Sø og Brobæk Mose er et fascinerende naturområde med mange 

naturtyper og fuglearter, kun otte km fra Københavns centrum og klos op af en 

befærdet motorvej.  

 

Søen er ynglested for flere svømmefuglearter, f.eks. toppet lappedykker, 

knopsvane, grågås, gråand og blishøne. 

 

Vi tager tidligt afsted, så vi kan opleve stedet i den rolige del af døgnet og 

forhåbentlig få godt lys til vore fotos. 

 

Vi mødes ved Søtoften 19-15, 2820 Gentofte, kl. 08:00 

30. AUGUST - Printerdag til 3 afdeling af klubkonkurrencen 

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. 

 

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 



Foto: Lisbeth Hjorslev 

3. SEPTEMBER– Model og portræt, Redigering 

 
Vi starter efteråret med et arrangement som omhandler tips og tricks til 

redigering af portræt og modelbilleder.  

 

Vi allierer os med et par dygtige medlemmer som vil bistå med redigering i Adobe 

Lightroom, og selvfølgelig vil Jesper Koefoed, Kim Konstantin og Morten Eplov 

være tilstede, med ideer og tricks til redigering i Adobe Photoshop.  

 

Bruger du et andet redigeringsprogram, er du selvfølgelig også velkommen. Under 

alle omstændigheder skal du selv medbringe en bærbar computer, hvor dit valgte 

program er installeret. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 



Foto: Jesper Petersen 



Foto: Thomas Pedersen 

09. SEPTEMBER – Model og portræt, Modelsamarbejde del 1 

Så er vi klar til første omgang af det nye koncept, hvor vi først giver dig en grundig 

omgang praktisk kendskab, og efterfølgende giver mulighed for at øve det lærte.  

Vi lægger ud med en gennemgang af modelsamarbejdet. Hvordan forbereder du 

dig til samarbejdet med en uerfaren model herunder, dialog, instruktion, posering 

og meget andet.  

 

Der lægges vægt på hurtigt at kunne stille lys op, og hurtigt at kunne ændre 

lysopsætningen hvis det er nødvendigt.  

 

Arrangementet starter kl. 18.30 

12. SEPTEMBER – Naturgruppen, Tur til Gedser Rev 

 
Fugle der om efteråret fra Sverige og til dels Norge og Finland flyver mod sydvest 

over land ned over Europa, ser Gedser som et godt sted at trække ud, fordi 

landjorden slutter, og der er kort til næste landområde.  

 

Med placeringen som Danmarks sydligste punkt er Gedser Odde også interessant 

med hensyn til indvandring af nye arter sydfra. 

 

Vi tager på dagstur dertil og håber at få en del af de over 260 forskellige 

registrerede fuglearter at se. 

 

Vi mødes for enden af Gedser Fyrvej Parkering kl. 09:00 



Foto: Keld Rasmussen 

17. SEPTEMBER – Urban, Billeder og inspiration 

Vi ser på billederne fra turen til Skrædderholmen og andre urbane steder. Vi skal 

også tale om de aktiviteter som vi tænker at ”Fokusgruppen Urban” skal have i 

foråret. 

 

Der er ingen egentlig billedkritik på mødet. Det handler udelukkende om at vise 

billeder, blive inspireret, snakke foto og hygge. Alle er velkommen, også de som 

endnu ikke har været med i fokusgruppen.  

 

Arrangementet starter kl. 19:00. 

23 SEPTEMBER – Model og portræt, Modelsamarbejde del 2 

Vi fortsætter hvor vi slap i del 1, med at øve det vigtige modelsamarbejde. Denne 

gang skal vi øve det lærte i praksis, og til formålet har vi sørget for at der er 

modeller til rådighed – uerfarne modeller.  

 

Vi lægger vægt på at få shootet til at fungere med den indlærte teknik, og der 

benyttes kun én flash, én paraply/reflektor og én trigger…… o.s.v.  

Der arbejdes i grupper på tre, hvor deltagerne skiftes til at være fotografen, 

assistenten og observatøren. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00  



Foto: Birgitte Ruste 

30. SEPTEMBER – Fotokunst, Artist´s Statement 

Tag en lille billedserie med – på papir, skærm, web eller USB-stick – og gerne 

med ”uigenkendelige” fotos. Det kan også være et udkast eller en idé til et 

projekt, eller bare noget du er blevet inspireret af. 

 

Vi følger op på den tidligere snak om ”Artist’s Statement” og ser så på de 

medbragte serier. 

 

Meningen er at få gang i snakken om kunstnerisk fotografi, og du er selvfølgelig 

også velkommen uden en serie. Derefter grupperer vi os efter interesse. 

 

Arrangementet starter kl. 18:30. 



Foto: Dorit Bach 

01. OKTOBER– Naturgruppen, Makrofoto 

Vi mødes i klubben og øver os i makrofotografering, så du må meget gerne 

medbringe kamera og andet relevant udstyr. 

 

Vi medbringer til gengæld diverse naturemner du kan fotografere. 

 

Vi medbringer også ringlys, bælge, mellemringe og makroslæde som du kan 

eksperimentere med. 

 

 

Arrangementet starter kl. 19:00. 



Foto: Per Sørensen 

08. OKTOBER – Model og portræt, Studiefotografering – del 1 

Teori og demonstration af lyslægning ved modelfotografering i studio, med 

lamper.  

 

Vi nørder med forskellige opsætninger, der gives tips til forskelige typer af 

lyssætninger. 

 

Der lægges vægt på forskellige opsætninger brug af de forskellige typer af 

softboxe, grids, beuatydish, m.m.  Samtidig demonstrere vi forskellen mellem 

hårdt og blødt lys, samt hvordan det påvirker skyggerne.  

 

Arrangementet starter kl. 18.00 

16. OKTOBER– Fredagsbar, ”Out Of Focus” 

Efter et Laaaangt forår trænger vi til, at holde vores traditionsrige fredagsbar "Out 

of Focus”  

 

Det bliver en aften i hyggens tegn, hvor klubben byder på pizza, og et glas vin, 

eller vand.  

 

Bagefter kæmper vi om ”Downstairs Bobmester 2020”, og den dygtige vinder kan 

gå hjem med pokalen højt hævet over hovedet. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 



Foto: Jesper Fremming 

22. OKTOBER – Model og portræt, Studiefotografering – del 2 

Denne aften skyder vi billeder på rigtige modeller, og vi fordeler 

forskellige opgaver så vi kommer rundt om alle de ting vi lærte i del 1. 

 

Du får dermed øvelse i lyslægning med lamper, forskellige typer af 

lyssætninger, softboxe, grids, beuatydishes, m.m. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 

25. OKTOBER – Printerdag til 4 afdeling af klubkonkurrence 

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. 

 

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 



Foto: Gitte Müller 

28. OKTOBER – Konkurrencefoto, FIAP World Cup for klubber 

Trods fine placeringer på Trierenberg og i andre konkurrencer i 

udlandet, mangler Downstairs stadig en topplacering i FIAP World Cup for 

fotoklubber. 

 

Vi ser lidt på de vindende fotos fra tidligere, og udvælger så fotos til 

klubbens deltagelse i dette års World Cup. 

 

Nærmere oplysninger om indsendelse af billeder udsendes i god tid inden 

mødet. 

 

Arrangementet begynder 18:30. 



Foto: Lars Hauschultz 

04. NOVEMBER – Model og portræt, On location - del 1 

Vi lægger op til den årlige location tur, og gennemgår vigtige begreber som, 

hovedlys, brug af reflector, fill-in flash, ”overpowering the sun”, flash i kraftigt lys 

(med brug af highspeed synkronisering og gråfiltre).  

 

Alt sammen er noget i får brug for når vi 10-11-2020 tager på tur til en endnu 

ukendt location såfremt at vejret tillader det .  

 

Arrangementer starter kl. 18:00  

10. NOVEMBER – Model og portræt, On location - del 2 

Vi mødes på en ny spændene location, til den årlige location tur. Denne gang vil 

der være modeller til rådighed, som i frit kan skyde løs på.  

 

Der arbejdes igen i mindre grupper, så alle får lejlighed til at øve det vi gennemgik 

i del 1. 

 

Nærmere information omkring arrangementer, herunder sted og tidspunkt, 

udsendes med ”allemail” når vi nærmer os arrangementet.   

 

Arrangementet starter kl. 18.00 



Foto: Claus Carlsen 



Foto: Carsten Breschel 

12. NOVEMBER – Naturgruppen, viser billeder 

Vi mødes i klubben og ser hinandens naturbilleder fra 2020. 

 

Udgangspunktet er nye natur og landskabsbilleder fra indeværende år, og alle kan 

være med.  

 

Det er ikke et krav at du tidligere har deltaget i naturgruppens arrangementer. Vi 

vil også gerne se dine billeder., og billederne behøver derfor ikke være taget på 

gruppens ture. 

 

Samtidig benytter vi chancen til at tale om aktiviteter til foråret 2021. 

 

Arrangementet starter kl. 19:00. 

18. NOVEMBER – Fotokunst, Personlige benspænd 

Tag en lille billedserie med – på papir, skærm, web eller USB-stick – og gerne 

med ”uigenkendelige” fotos. Det kan også være et udkast eller en idé til et 

projekt, eller bare noget du er blevet inspireret af. 

 

Denne gang starter vi med at snakke om ”personlige benspænd” og ser så på de 

medbragte serier. Meningen er at få gang i snakken om kunstnerisk fotografi, og 

du er selvfølgelig også velkommen uden en serie. 

 

Derefter grupperer vi os efter interesse. 

 

Arrangementet starter kl. 18:30. 



Foto: Bent Larsen 



Foto: Rene Wedel 



Foto: Jens Stokholm 

26. NOVEMBER – Billedkritik 

I årets løb har medlemmerne haft mulighed for at bedømme billederne i 

klubkonkurrencen, og give deres bud på hvilke billeder der skal have en plads i 

top 20. 

 

Hvordan er det så gået med tip en 20’er i klubkonkurrencen.  

 

Er vi blevet klogere på hvad der afgøre om et billede er godt, eller meget godt. 

  

Hvad er forskellen og hvordan kan vi bruge den nye viden i udviklingen af vores 

egen fotografiske karriere. 

 

Arrangementer starter kl. 18:00 



Foto: Ole Overgaard 

Konkurrencedatoer 

Mellem sund og bælt 

Downstairs 1 afdeling 

Lanterna Magica 

Region Nord, papir 1 

Region Nord, digital 

Downstairs 2 afdeling 

Nordic International Digital Circuit 

26. august 

31. august 

5. september 

6. september 

18. oktober 

26. Oktober 

31. oktober 
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Billeder 

Billederne i programmet er udvalgt fra klubkonkurrencen 2020, 1. og 2. afdeling. 

 

Programudvalg og tekst til program 

Lars Hauschultz, Maj Manzack, Vibeke Fischer, Torben Nielsen, Emilie Haut og 

Claus Carlsen. 

 

Hjemmeside  

www.downstairs-foto.dk  

 

Layout og opsætning 

Claus Carlsen 

 


