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Foto: Thomas Pedersen

Længe har vi manglet fællesskabet, uden begrænsning. 

Vi har trådt vande, og vi har forsøgt at holde hovedet 

oppe. Det har krævet kræfter, også selvom resultaterne 

ikke altid har været synlige.

Nu er vi fyldt med forventninger til det kommende forår, 

og vi glæder os til at dele det med jer alle sammen.

“Oh, my dear friend. How I’ve missed you” citat C-3PO (Star Wars)

Programudvalg, tovholdere, og bestyrelse glæder sig til at 

tage hul på foråret 2022.

Hjælp hinanden & pas på hinanden!

På bestyrelsens vegne Claus Carlsen

Store forventninger



Foto: Danny Guldborg Hansen

Januar
10. Fototur, udendørs portrætter

For ikke at hjælpe Corona-virussen for meget med at blive spredt, starter vi 

forårssæsonen udendørs. 

Vi mødes kl. 19:30 ved klubbens indgang og går så ud i små grupper for at tage 

portrætter af hinanden i medbragt eller forhåndenværende lys.

Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Dorit Bach



Foto: Annette Ringgaard

24. Nye og gamle medlemmer viser billeder

Denne aften har du mulighed for at vise nogle af dine billeder til de andre i 

medlemmer.

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

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

2) 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.

Arrangementet starter kl. 19:30.

17. Backup 2.0 for fotografer

Digitale fotos er mere skrøbelige end analoge fotos. Heldigvis kan man beskytte 

dem mod de fleste uheld og angreb, men det er ikke nemt.

Efter en længere rejse ind i det mørkeste backup-land giver Lars Hauschultz en 

opdatering om trusler, muligheder og faldgruber.

Kom ned i klubben og hør hvad du kan/skal gøre, og hvad du ikke skal gøre, hvis 

du vil øge chancen for stadig at have dine digitale fotos når du bliver gammel.

Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Carsten Brechel



Januar
31. Benspænd

Er du frisk på at udfordre dine fotografiske evner i en presset situation, og kan du 

være kreativ på kommando?

Så tag imod vor udfordring – en bunden opgave på tid, og selvfølgelig med et 

benspænd. Det bliver måske lidt sværere end at skyde snapshots, men øvelse gør 

mester. 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.

Husk kamera, varmt tøj og evt. stativ.

Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Torben Nielsen



Februar
07. Lær af 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 og/eller udstyr med til din "bod", og vær med til 

at dele oplevelser, erfaringer og skrøner med dine klubkammerater.

Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Sune Keller

14. Hyggeaften, fastelavn

Denne aften byder på gamle fastelavnsfilm, fotos fra fastelavn og karneval, samt 

fastelavnshygge med fastelavnsboller og varm chokolade.

Tag gerne en håndfuld af dine egne fastelavns-/karnevalsfotos med.

Hvis du har maske med og på, kan du være med til at slå katten af tønden. Hvis 

du har kamera med, får du sikkert mulighed for at tage nogle sjove billeder.

Arrangementet starter kl. 19:30.



Foto: Per Sørensen

21. Generalforsamling

Så er vi kommet til den tid på året, hvor medlemmerne kan lade deres røst høre.

Generalforsamlingen indkaldes ifølge vedtægterne med ”alle-mail” senest 3 uger 

forud. Med indkaldelsen følger dagsorden, regnskab og budget.

Forslag til beslutning skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være 

indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

Vi starter kl. 19:30. Kom i god tid så vi kan starte til tiden.

28. Jesper Art Hyllemose, Surrealistisk fotokunst

Jesper fortæller om sin tilgang til fotografiet, som en slags udviklingshistorie fra 

tiden i fotoklubber til de professionelle år, frem til nu.

Om kameraet som pensel og photoshop som lærred. Om fotografi som håndværk 

og/eller kunst. Om at sprænge rammer, er vi i fotografiet eller...?

Se mere på HER og/eller HER

Arrangementet starter kl. 19:30.

Foto: Henrik Simonsen

http://det-blaa-taarn.dk/jesper-art-hyllemose/
https://youtu.be/Z51v6kdanT0


Foto: Reza Vahdati

Marts
07. Søren Rønholt, Kunstfotografi

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 både i 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 hvert portræt en 

tilstedeværelse, 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.



Foto: Lars Gulbæk

14. Jacob Surland, Urban Fotografi på Kanten

Jacob Surland er en kunstfotograf der rider på kanten af surrealisme og 

troværdighed. Hans vej i livet er at være en fotografisk eventyrer og udforske hvad 

der er muligt at gøre med et fotografi.

Jacob tager billeder i det urbane miljø, og med sin store viden om farveharmonier 

og hans eminente brug af HDR lykkes det ham at skabe betagende, men meget 

anderledes, billeder af byen som vi kender den.

Se mere på: https://jacobsurland.smugmug.com

Arrangementet starter kl. 19:30.

21. Emilie Lundstrøm, Fotokunst og Cyanotypi

Emilie Lundstrøm fortæller 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.

Se mere på: http://www.emilielundstrom.com

Arrangementet starter kl. 19:30.

https://jacobsurland.smugmug.com/
http://www.emilielundstrom.com/


Foto: Thomas PedersenFoto: Claus Carlsen



Foto: Annette Ringgaard

28. Anders Bergh, Fragmenter af Livet

For Anders Bergh gælder det om at nyde livet, mens man er her og fange 

fragmenter af det i fotografiet – til brug i yderligere undersøgelser og overvejelser.

Anders nyder at finde gemte historier i sine fotografier længe efter de er taget. 

Gennem efterbehandling søger han at skabe yderligere dybde i billederne, i en 

balance mellem at være tro mod virkeligheden og skabelsen af stærke effekter.

Anders’ billeder dækker mange genrer, som fx stilleben, landskaber og 

portrætter, både stiliserede billeder og naturlige billeder taget.

Se mere på: http://bergh.dk

Arrangementet starter kl. 19:30.

http://bergh.dk/


Foto: Per Sørensen

April
04. Eva Hvelplund, Kunstfotograf

Eva Hvelplund har i en årrække beskæftiget sig på fuld tid med kunstfotografi. 

Eva har uddannet sig på Fatamorgana i ’Visual Storytelling’, kunsthøjskoler samt 

Folkeuniversitetet, og er er pt. hos Kunstskolen Spektrum

Evas billeder skabes af hendes egne fotografier sammensat i flere lag, hvor lag og 

udklippede elementer bearbejdes digitalt i forhold til farver, kontrast og 

transparens.

Se mere på: www.evahvelplund.gallery og https://instagram.com/eva.hvelplund

Arrangementet starter kl. 19:30.

11. Bedømmelse af 1. runde af klubkonkurrencen

Så er vi klar til bedømmelse i første afdeling af årets klubkonkurrence. 

Kom og hør de kommentarer dommeren har til de udvalgte billeder.

Uanset om du deltager i klubkonkurrencen eller ej, så er dommerens 

gennemgang af billederne som regel både spændende, udbytterig, og giver 

anledning til eftertanke. 

Arrangementet starter kl. 19:30.

https://instagram.com/eva.hvelplund


Foto: Gitte Müller

25. Lars Bech Pedersen, Udfordrende Fotojournalistik

Lars Bech er uddannet fotojournalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Han har 

med stærke farver og skæve vinkler udfordret sin faglige baggrund og lagt sig tæt 

op ad forbilleder inden for samtidens europæiske kunstfotografi med navne som 

Wolfgang Tillmanns og Richard Billingham. 

Lars har modtaget flere priser ved Årets Pressefoto, bla. for Årets Portræt med et 

portræt af Mogens Camre i dæmonisk positur taget i dagene efter at Camre 

meddelte sit skifte fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti. 

Lars er meget inspireret af modebilleder og reklamefotos og har lavet mange 

syrede ting. I dag arbejder han inden for et bredt spektrum af den fotografiske 

verden: PR, identitet, reklame, mode, portrætter, livsstil, dokumentar og 

reportage.

Arrangementet starter kl. 19:30.



Foto: Peter Jakobseb

Maj
02. Jacob Øster, Rejsefotografering i Alle Verdens Lande

Kom og hør når Jakob Øster fortæller om hvordan han i løbet af 30 år har besøgt 

alle verdens lande - og undervejs har solgt sine billeder til landets førende 

magasiner og dagblade.

Jacob har ikke skyet svære eller farlige fotoopgaver, og han har blandt andet 

fotograferet og dokumenteret ulovlig stavkamp i Omo-dalen i Etiopien, sky 

levemænd i Congos slum og det djævletilbedende Poro-folk i Elfenbenskysten.

Jacob fortæller om historien bag udvalgte billeder og om hvordan man sælger 

sine billeder til de store aviser.

Jakob medbringer også eksemplarer til salg af sin fotobog, "Gennem alle verdens 

lande", fra 2021.

Se mere på: https://www.jakoboester.dk

Arrangementet starter kl. 19:30

https://www.jakoboester.dk/


Foto: Claus Carlsen

09. Benny Rytter, Fra Ugens tilbud til Udstilling

Benny Rytter tager dig med på rejse igennem sine 16 år med fotografi med 

primær vægt på sin opdagelse af aktfotografiet i 2015.

Benny fortæller om starten, om motivvalgene gennem årene, sin overgang fra 

”lønslave” til selvstændig, fra virksomhedsfotograf til et liv med aktfotografi.

Benny fortæller om sin tilgang til temaet, om menneskene, forhindringerne, de 

svære valg, succeserne, og han viser naturligvis billeder under hele foredraget.

Arrangementet starter kl. 19:30.

16. Fotokunst udstiller, Fernisering

Fokusgruppen Fotokunst 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 fortæller Lars fra Fotokunst lidt om NFT’er (Non-Fungible Tokens) og viser 

nogle eksempler på hvad det begreb dækker over.

Arrangementet starter kl. 19:30.



Foto: Thomas PedersenFoto: Una Streit Larsen



Foto: Lars Hauschultz

30. Bedømmelse af 2. runde af klubkonkurrencen

Inden vi går på sommerferie skal vi have bedømt anden afdeling af årets 

klubkonkurrence. Kom og se billederne der fandt nåde for dommerens kritiske 

øje.

Uanset om du deltager i klubkonkurrencen for at vinde, mest er med for hyggens 

skyld, eller slet ikke har billeder med, så er dommerens gennemgang af 

billederne som regel både spændende, udbytterig og giver anledning til 

eftertanke. 

Hvem går på sommerferie med førertrøjen på?

Arrangementer starter kl. 19.30

23. Brian Lichtenstein, Bryllupsfotografi

Brian Lichtenstein fortæller om sit arbejde som bryllupsfotograf.

Brian har over 10 års erfaring som bryllupsfotograf, og fotograferer 20-30 

bryllupper hvert år. I sin bryllupsfotografering inddrager Brian i høj grad sine 

erfaringer som naturfotograf. Hans glæde ved - og evnen til at bruge - det 

naturlige lys gør hans billeder helt unikke.

Arrangementet starter kl. 19:30.



Foto: Jens Stokholm



Foto: Jesper Petersen

Juni
13. Sommerafslutning

Vi ønsker hinanden en god sommer, inden det er tid til at skilles for at gå på 

sommerferie. 

Traditionen byder, at der er grillmad i gården og vin og hygge ved bordene. 

Arrangementet starter kl. 18.30



Klubmester 2021 – Thomas Pedersen

Foto: Thomas Pedersen



Foto: Gitte Mûller



Foto: Jesper Fremming

Fokusgrupper

23. FEBRUAR – Fotokunst, Personlige benspænd

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

Det må meget gerne være med ”uigenkendelige” fotos, men det kan også være et 

udkast eller en idé til et projekt, som du går og pusler med. Det kan selvfølgelig 

også bare være noget du er blevet inspireret af.

Vi tager en snak om personlige benspænd og ser på de medbragte serier. 

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

også velkommen til at deltage, selvom du ikke selv medbringer billeder.

Når vi har set billederne, grupperer vi os efter interesse, og arbejder videre med 

ideerne.

Arrangementet starter kl. 18.30.



Foto: Birgitte Ruste

02. MARTS – Urban fokus, Fototur i Kødbyen

Kødbyen har huset kødindustrien i mange årtier og består af Den Hvide, Den Grå 

og Den Brune Kødby – efter farven på bygningerne. 

Området er i dag en kreativ boble, hvor restauranter, natklubber og gallerier ligger 

side om side med slagterierne, der stadig driver virksomhed her. 

Vi tager derind og prøver at skildre stemningen en tidlig forårs aften.

Alle i klubben er velkomne. Vi synes at det kunne være hyggeligt hvis du også 

tager med.

Der er ikke tilmelding, men hvis du gerne vil have at vi kigger efter dig foran DGI-

Byen, så skriv til Jesper på jfremming@live.dk eller SMS til 21192948.

Arrangementet starter kl. 19.00



Foto: Lisbeth Hjorslev

Foto: Ole Overgaard



Foto: Steffen Faisst

15. MARTS – Model & Portræt, Gruppebilleder

Vi øver os i at tage et godt gruppebillede med mere end fire personer, fx til 

bryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage eller blot som julegave til familien.

Det lyder måske nemt, men det faktisk svært at få det gode gruppebillede i 

kassen. Derfor inviterer vi så mange som muligt til at deltage, så vi kan lave 

nogen store grupper og så skiftes vi til at lave opstillinger og billeder.

Der lægges vægt på komposition, lyslægning og tekniske forhold som valg af 

objektiv, blænde mm. Vi bruger klubbens lamper, så alt du skal have med er dit 

kamera og masser af godt humør.

Arrangementet starter kl. 18:00.

23. MARTS – Billedkritik, hvorfor vandt mit billede ikke

Vi kigger på dine billeder, og tager en snak om, hvad der gør et billede til ”et godt 

billede” Er der noget som altid fungere, og er der noget du bør undgå?

Vi prøver at komme ud i alle kroge, fra forberedelse, til optagelse, og endelig til 

det færdig redigerede billede. Vi snakker også om præsentation, og alt andet vi 

kan komme i tanke om.

Medbring max 5 billeder digitalt på en USB-stick.

Arrangementet starter kl. 18.30.



Foto:  Ole Overgaard

06. APRIL – Fotokunst, Små serier og Udstilling

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 vor fokusaften i februar og ser på de medbragte serier. Meningen 

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

velkommen uden en serie.

Vi diskuterer desuden udvalg af billeder til den kommende udstilling i klubben.

Arrangementet starter kl. 18.30.

20. APRIL - Model & Portræt, Workshop med kreative baggrunde

Alle der har arbejdet i studiet kender den evige udfordring med at få noget liv i 

baggrunden i stedet for det ensfarvede papir.

Denne aften laver vi en standard lyssætning til portrættet, men i stedet for at 

arbejde med modellen direkte vælger vi at skabe en baggrund til portrættet. 

Vi kaster os ud i spændende måder at lave baggrundslys på med forskellige 

effekter.

Arrangementet starter kl. 18.00



Foto: Mads Henriksen

24. APRIL - Downstairs Play Day

Denne dag gør vi alt det vi ikke har tid til at gøre sammen på klubaftenerne. Du 

bestemmer selv.

Du kan fx tage kamera, linser, lyskilder, props, baggrunde med, kaste dig ud i at 

fotografere sammen med andre. Du kan tage din PC med, kigge eller redigere 

billeder sammen med andre, spørge om råd til at fjerne pletter, hunde og 

skægstubbe.

Tag madpakke med, eller bestil take-away sammen med os andre, så giver 

klubben noget at drikke.

Arrangementet starter kl. 11:00 og slutter kl. 16:00, 

24. APRIL - Printerdag  

Vi printer billeder til 2. 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.



Foto: Solveig Thimm



Foto: Jesper Knudsen

04. MAJ – Urban fokus, Billedaften

Vi ser de fantastiske billeder som blev taget på gruppens tur til Kødbyen. Du er 

også velkommen til at tage andre billeder med urbant indhold med, eller bare 

billeder som er taget af nogle af de fotografer der inspirerer dig. 

Vi slutter af med en snak om begrebet urbant fotografi – og hvad lægger vi i 

begrebet.

Alle er velkommen, også de som endnu ikke har været med i fokusgruppen.

Har du billeder du vil vise, så tag dem med – eller send dem på forhånd til Jesper 

med wetransfer.com til jfremming@live.dk.

Arrangementet starter kl. 19:30.

01. JUNI – Model & Portræt, Streetfoto med modeller

Denne aften går vi gennem byen og laver modelbilleder undervejs. Tre fotografer 

og en model bevæger sig fra A til B og finder egnede locations. Undervejs skiftes 

model i grupperne.

For at have fokus på model og location skydes der i eksisterende lys, så der må 

IKKE bruges flash. Hver fotograf må max medbringe to objektiver og en 

reflektorskærm/diffuser.

Der skal afleveres to billeder af hver model til redigering

Arrangementet starter kl. 18.00.



Foto: Bent Larsen

Konkurrencedatoer

Nordic Digital

Region Nord, print

The Golden Digital

Trierenberg Super Circuit

Downstairs 1 afdeling

Downstairs 2 afdeling

7. februar

7. februar

20. februar

6. marts

7. marts

25. april



Foto: Sophie Sander

Billeder

Billederne i programmet er udvalgt fra klubkonkurrencen 2021, 1-4 afdeling.

Programudvalg og tekst til program

Lars Hauschultz, Helle Wallach Kildemoes, Jack Volkmann med hjælp fra flere 

andre medlemmer

Hjemmeside 

www.downstairs-foto.dk

Layout og opsætning

Claus Carlsen


