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Foto: Claus Carlsen 





Foto: Steffen Faiist 

 

30 år og stadig oppe i omdrejninger. Skønt at se 

hvordan medlemmerne bidrager til et dynamisk 

klubliv med højt aktivitetsniveau, og tid til 

hjælpsomhed. Samtidig er det dejligt at opleve at der 

er rum og plads til fotografisk forskellighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programudvalg, tovholdere, og bestyrelse glæder sig 

til at tage hul på efteråret 2019, og vi glæder os til at 

gøre det sammen med alle jer medlemmer. 
 

 

På bestyrelsens vegne Claus Carlsen 

Fælleskabet længe leve 



Foto: Danny Guldborg Hansen 

August 
12. Thomas Jakob Olsen, Naturfotograf 

”Mine billeder udspringer af glæden ved naturen, og ikke mindst en nysgerrighed 

efter at se den formidlet med et sind åbent for både den skæve og traditionelle 

vinkel.” 

 

Thomas Jakob Olsen er en ung og ikke helt almindelig naturfotograf. Thomas 

viste en del af sine naturfotografier i foråret, og nu viser han anden del. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: Birgitte Ruste 



Foto: Gitte Müller 

19. Pernille Kaalund, Skab din egen Fotobog 

Pernille Kaalund har været fotograf i 30 år, men er oprindelig uddannet TV-

fotograf og klipper i DR. De sidste 15 år har Pernille arbejdet som selvstændig 

arkitektur-, interiør- og portrætfotograf. 

 

Pernille fortæller om hvordan man skaber en fotobog og udgiver den på eget 

forlag. Hun udgav i august 2018 "Christianshavn - verdenshav udenfor vinduet", 

som udkom i 1500 eksemplarer og nu er på vej mod 2. oplag. 

 

Webside: https://greyscalegallerypress.dk/ 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

26. 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. 

 

OBS: Arrangementet starter kl. 18:30. 



Foto: Vibeke Fischer 



September 
02. M.H. Frøslev, Unsettled City 

"Jeg tror på fotografiet som en sindstilstand. Som fortæller leder jeg efter et sted, 

jeg kan forholde mig til og som bevæger mig.” 

 

Unsettled City er et viltert fotografisk essay om tilværelsen i en hvileløs metropol. 

Fotograf M.H. Frøslev inviterer dig med til et sted, hvor fortvivlelse og kærlighed 

bor side om side, og hvor livet til tider kan være meget usikkert. 

 

M.H. Frøslev er født 1988 i Rødovre, studerede på Fatamorgana i 2007 og 

arbejdede i 2008 som fotografisk assistent for den danske Magnum-fotograf 

Jacob Aue Sobol. Han flyttede i 2010 til Moskva og senere til Sankt Petersborg, 

hvor han startede projektet Unsettled City. 

 

Website: https://www.diskobay.org/books/unsettled-city/ 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

Foto: István Emil Dobronyl 

09. Model og Portræt udstiller, Fernisering 

Fokusgruppen Model og Portræt udstiller repræsentative værker i klubbens 

lokaler og inviterer i den anledning til fernisering. Udover printede billeder på 

væggene vises et udvalg af digitale billeder. 

 

Mød deltagerne i fokusgruppen og se deres værker. Desuden kan du høre om 

planerne for fornyelse af fokusgruppens aktiviteter i 2020. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Per Sørensen 

16. Sille Petersen, Emulsionsoverførsel 

Sille Petersen er uddannet fra Fotografisk linje på Samsø Højskole samt fra 

Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole. Silles fotografi er simpelt, 

ærligt og nordisk i sit udtryk. 

Sille udnytter viden fra sin baggrund som laborant og grafisk konservator til at 

eksperimentere med forskellige fotografiske udtryk og teknikker. Sille fortæller 

om overførsel af emulsion fra Polaroid-film til andre materialer og viser et udvalg 

af sine billeder. 

Webside: http://www.sillejulinehoglypetersen.dk 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Stefan Nielsen 

23. Hanne Lise Thomsen, Public Art Projects 

Hanne Lise Thomsen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, 

Billedkunstskolerne og Skolen for Mediekunst. Hannes arbejde har de sidste 20 

år haft fokus på stedsspecifikke projekter i det offentlige rum. 

Hannes projekter dukker op på udvalgte steder, hvor mennesker kommer og går, 

og hun sættes i gang af storbyens kompleksitet med dens stadigt skiftende 

stemninger og de mangefacetterede arkitektoniske rum, som vinkler den 

overordnede koreografi for hvert enkelt projekt. 

Website: http://hannelisethomsen.com/ 

Arrangementet starter kl. 19:30. 

30. Medlemmer Fortæller, Infrarødt Lys og Performancefotografi 

Infrarød fotografi åbner muligheden for at se en anden verden. Kenneth Olsen og 

Torben Nielsen fortæller ud fra deres erfaringer om udstyr, billedbehandling, 

sort/hvid og farve. Foredraget vil blive krydret med infrarøde billeder. 

Derefter fortæller Hanne Jellesen og Jesper Haller om deres fælles projekt med at 

vise kropslige udtryk for følelsesforløb - delvis et stilfærdigt manifest mod de 

sociale mediers udtryksfattige emoji verden. Hanne og Jespers indlæg handler 

ikke ret meget om teknik, men om samarbejdet og projektforløbet som helhed. 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Torben Nielsen 

Oktober 
07. 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: Annette Ringgaard 

14. 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 

21. Ole Jauch, Langsomt Fotografi 

Ole Jauch har arbejdet med kunst i næsten 30 år og er i dag billedkunstner. Ole arbejder 

med både fotografi og maleri. Ole har en forkærlighed for storformatkameraer og 

langsomme analoge processer der er med til at give hans værker et tidløst præg. 

 

Ole finder inspiration til sine udtryk i møder; møder mellem mennesker, 

elementer, strukturer og mellem eksistenser på mentale og metafysiske planer. 

Ole driver Tisvilde Kunstskole og underviser i kreativt fotografi. 

 

Website: https://www.jauch.dk og http://www.tisvildekunstskole.dk 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 



Foto: Thomas Pedersen Foto: Una Streit Larsen 



Foto: Henrik Simonsen 

28. Naturgruppen udstiller, Fernisering 

Fokusgruppen Natur udstiller repræsentative værker i klubbens lokaler og 

inviterer i den anledning til fernisering. 

Kom og mød deltagerne i fokusgruppen, se deres værker og hør om gruppens 

aktiviteter. 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Reza Vahdati 

November 
04. CC Fotocup 

Denne aften byder på ikke mindre end en premiere i Downstairs. Efter flere års 

udvikling har et af vore nyeste æresmedlemmer færdiggjort koncept og regler til 

en 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. 

11. Henrik Egede-Lassen, Naturfotograf 

”Hvis jeg overlever det her, bliver det en god historie.” 

 

Henrik Egede-Lassen er erfaren naturfotograf og har været fotograf på ekspeditioner 

til samtlige kontinenter. Henrik har bl.a. filmet narhvaler for National Geographic, 

blæksprutter for Danmarks Akvarium og pindsvin for Dyrenes Beskyttelse. 

 

Henrik viser et udvalg af sine billeder, og fortæller om udfordringer og oplevelser i 

naturen. 

 

Website: http://zoomedia.dk/ 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Ole Overgaard  

18. 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. 

 

Arrangementet starter kl. 19.30 

25. Astrid Kruse Jensen, Floating 

Astrid Kruse Jensen fortæller om og viser billeder fra sin seneste udstilling 

”Floating” på Galleri Asbæk. 

 

Astrid er fotografibaseret billedkunstner. Hun har studeret på The Gerrit Rietveld 

Academie i Holland og på The Glasgow School of Art. I sine værker udforsker 

Astrid grænselandet mellem det synlige og det skjulte, mellem det virkelige og 

det imaginære. 

 

Website: https://martinasbaek.com/exhibitions/astrid-kruse-jensen/ 

 

Arrangementet starter kl. 19:30. 



Foto: Reza Vahdati 

02. 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 

December 

09. 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: Bent Larsen 



Foto: Henrik Simosen 



Foto: Mads Henriksen 

Fokusgrupper 
15. AUGUST – Urbane rejsebilleder 

Aftenens emne er “urbane rejsebilleder“, men der vil også være mulighed for at 

vise andre Urban-lignede billeder. 

 

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

blive inspireret, snakke foto og hygge.  

 

Så alle er velkomne, også dem der endnu ikke har været med i fokusgruppen før - 

kom frisk med egne billeder og lad os andre se hvad du har på hjertet. I løbet af 

aftenen beslutter vi hvad næste aftens fokuspunkt skal være. 

 

Vi aftaler eventuelt et "field trip”, hvor vi går ud sammen, og tager billeder af det 

Urbane miljø. Så hvis du har lyst at blive inspireret,  blot lære nogle tricks, eller få 

nogle gode fotooplevelser, er det blot med at byde ind her. 

 

Arrangementet starter kl. 19:00. 



Foto: Mads Henriksen 

22. AUGUST – Billedkritik 

Vi begynder arrangementet med en snak om hvordan man giver kritik til andres 

billeder, og ikke mindst hvordan man modtager kritik til sine egne 

yndlingsbilleder. 

 

Bagefter øver vi os på et sæt billeder vi har lånt fra en anden fotoklub. Så denne 

aften behøver du ikke medbringe billeder, men kan nøjes med godt humør og lyst 

til en diskussion om, hvad et godt billede skal indeholde. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 

29. AUGUST – Model og portræt, udstyr 

Vi kigger på det udstyr man som fotograf skal slæbe rundt på når man 

fotograferer model og portræt. Vi snakker om hvad der er ”nice to have” og hvad 

der er ”need to have”.  

 

Bagefter snakker vi om hvordan du kan redigere dine model og portræt billeder. 

 

Det er derfor en fordel, hvis du medbringer en PC, og nogle billeder du gerne vil 

arbejde på.  

 

Arrangementet starter kl. 19.30 



Foto: Solveig Thimm 

01. SEPTEMBER – Printerdag 

Vi printer billeder til 1. 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 

04. SEPTEMBER – Naturgruppen, makrofotografering - teoriaften 

 
Under vejledning af  Torben Nielsen gennemgås først hovedprincipper og opstilling 

af apparatur til nogle forskellige fotosituationer. Derpå vil der være mulighed for 

at øve i mindre grupper–  så medbring dit eget udstyr. 

 

Deltagerantal er begrænset denne aften til 15 deltager. Ved overtegning trækkes der 

lod om pladserne. Nærmere information og tilmelding udsendes medio august. 

 

Arrangementet starter kl. 19.00 

 



Foto: Lars Hauschultz 

11. 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. 

15. SEPTEMBER– Konkurrencefotografi 

Vi finder i fællesskab de saloner der giver mest for pengene. Vi vil også gerne 

forbedre vores konkurrenceevne i forhold til de saloner vi allerede deltager på. 

Konkurrencefotografi er alt lige fra den interne konkurrence over Den Nationale til 

internationale saloner 

 

Så der er brug for dig der allerede er godt i gang  og dig har lyst til at prøve 

kræfter med konkurrencefotografiet. 

 

Det der kan gøre os stærkere er fælleskabet, så vi ser frem til din tilmelding. 

 

Arrangementet starter kl.10.00, og slutter 15.00 



Foto: Una Streit Larsen 

18. SEPTEMBER– Naturgruppen, makrofotografering - træning 

Denne gang mødes vi ved indgangen til Botanisk have på hjørnet af Gothersgade 

og Nørre Vold. Vi inddeles igen i mindre grupper, som hver har en vejleder.  

 

Havens efterårsblomster, insekter m.v. er øvelsesobjekter. Hvis tiden tillader det 

kan vi fortsætte i Østre Anlæg, og supplere med denne parks mere fritvoksende 

blomster, buske m.v. 

 

Det er uden betydning om du deltog på del 1. Alle er velkomne. 

 

Arrangementet starter kl. 19.00 

25. SEPTEMBER – Fotokunst   

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

 

Vi starter med at se på de medbragte serier. Det kan fx være et udkast eller en 

idé til et projekt. Eller bare noget du er blevet inspireret af. 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: Thomas Pedersen 

03. OKTOBER– Urban, billeder og planlægning   

Vi starter med at vise vores bedste skud fra siden sidste møde i august. 

 

Men alle er meget velkomne til at deltage med deres "urbane" billeder. Det 

gælder også de som endnu ikke har været med i fokusgruppen. Så kom gerne 

med en håndfuld af dine nyeste billeder (eller dem du selv syntes er bedst).  

 

Måske fik du taget nogle på din ferie, som du gerne vil vise, og dem vil vi 

selvfølgelig gerne se. 

 

Vi slutter aftenen med at planlægge ture til nye steder. 

 

Arrangementet starter kl. 19:00 



Foto: Sune Keller 

06. OKTOBER – Naturtur til Stevns Klint 

 
Naturgruppen tager på fugle- og landskabstur til Stevns Klint.  

 

Vi mødes ved Stevns fyret kl. 08.00  og fotograferer landskabet såvel som 

fugletræk langs klinten.  

 

Er vejret rimeligt vil der være godt med trækfugle på dette tidspunkt, heriblandt 

vil der være mulighed for at fotografere nogle rovfugle.  Efter frokost kan vi tage 

ned på Fedet ved Præstø fjord.  

 

Alle-mail med tilmelding udsendes i god tid inden turen. 

10. 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 



Foto: Per Sørensen 

16. Oktober – Konkurrencefotografi 

Vi følger op på sidste møde, og snakker om hvordan det går, samt hvilke 

problemer der har været. 

 

Vi ser også de billeder du enten har sendt til konkurrence eller som du påtænker 

at prøve.  

 

Vi slutter af med at give anbefalinger til de kommende måneders konkurrencer. 

Hvilke konkurrencer skal du vælge, hvilke kategorier kan du deltage i, og hvor får 

du mest for pengene. 

 

Arrangementet starter kl. 19.00 



Foto: Jesper Fremming 

20. OKTOBER – 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. 

 

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 

23. OKTOBER – Naturgruppe, makrofotografering - kritik 

Alle der er interesserede i makrofotografer samles til en billedaften hvor 

resultaterne af efterårets kurser i makrofotografering vises – og gerne andre 

resultater af makrofotograferinger taget i løbet af efteråret. 

 

Visningen kombineres med kritik og evt. forslag til andre løsninger for samme 

motiv. Max 10 billeder pr deltager 

 

Arrangementer starter kl. 19.00 



Foto: Lars Hauschultz 

25. 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 (Solveig Thimm). Mon ikke det det ”stærke køn” snart skal have 

lidt konkurrence.  

 

Vi kæmper om det officielle bobmesterskab, og uddeler en lille pokal til vinderen. 

 

Der bliver selvfølgelig også tid til hygge. Klubben byder på pizza, og et glas vin, 

eller vand.  

 

Arrangementet starter kl. 18.00 

30. OKTOBER – Model og portræt, etik 

Aftenens emne er etik når du er i studiet med en model. Det bliver derfor en aften 

uden model. Vi tager en snak omkring, hvordan du skaffer en model til dit shoot, 

og hvordan du udformer en modelaftale.  

 

Vi snakker også om hvordan du kommunikere med din model før, under, og efter 

optagelsen. Alt sammen for at sikre at såvel model og fotograf får en god 

oplevelse, og for at sikre begge parten imod uheldige oplevelser. 

 

Arrangementer starter kl. 18.00 



Foto: Rene Wedel 



Foto: Thomas Pedersen 

02. NOVEMBER – Naturgruppen, på weekendtur til Skåne 

Den 2. og 3. November planlægger Naturgruppen en 2 dages tur til Skåne med 

fokus på fotografering af  efterårslandskaberne – enten i den syd- østlige del 

omkring og bag Ystad eller omkring Södra Åsen og Hallandsåsens søer. Turen 

planlægges som et 2 dages arrangement lørdag eftermiddag og søndag  med 

henblik på tidlig start søndag morgen så lys og evt dis kan udnyttes.  

 

Der indkaldes til orientering om turen ca. 6 uger før turen. Mødet vil blive afholdt 

forud for et mandagsarrangement, og have en varighed på 1 time. 

 

Alle-mail med tilmelding udsendes i god tid inden turen. 

06. 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 



Foto: Lisbeth Hjorslev 

13. NOVEMBER – Fotokunst 

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

 

Vi starter med at se på de medbragte serier. Det kan fx være et udkast eller en 

idé til et projekt. Eller bare noget du er blevet inspireret af.  

 

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. 

16. NOVEMBER - Workshop i emulsionsoverførsel  

I denne lørdagsworkshop får du lejlighed til at afprøve de teknikker som Sille 

Petersen fortæller om den 16. september, nemlig overførsel af emulsion fra 

Polaroidfilm til andre materialer. 

 

Der er brugerbetaling, og plads til maks. 10 deltagere. Vi skal være mindst 5 for 

at arrangementet bliver gennemført. Alle-mail med tilmelding udsendes i god tid 

inden workshoppen. 

 

Webside: http://www.sillejulinehoglypetersen.dk 

 

Arrangementet starter kl. 11:00. 



Foto: Edith Jager Andersen 



Foto: Peter Poulsen 



Foto: Alexander Wiis 

27. NOVEMBER – Model og portræt, billedbehandling 

Vi inviterer en model, skyder nogen billeder og vælger de 2 bedste. Vi giver dem 

en tur i Lightroom/Photoshop så de står bedst muligt. 

 

Bagefter vælger vi to billeder, hvor optagelsen ikke er optimal. De får også en tur 

igennem Lightroom/Photoshop. Og vi giver forslag til hvordan du kan redde dem 

med den rette billedbehandling. 

 

Du er selvfølgelig velkommen til at give de andre dine bedste tips undervejs. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 

21. NOVEMBER – Billedkritik 

Du kommer med dine nye billeder, og vi andre kommenterer indhold, teknik, og 

komposition. Det bliver en aften med konstruktiv kritik, så alle får noget med 

hjem. 

 

Alle kan deltage med max 5 billeder, som skal sendes i forvejen til Claus Carlsen, 

med Wetransfer til carlsen2100@gmail.com 

 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 



Foto:  Claus Carlsen 

05. 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. 

 

Du 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: Bent Larsen 



Foto: Gitte Müller 

Foto: Stefan Nielsen 



Foto: Jens Stokholm 



Foto: Lisbeth Hjorslev 

Konkurrencedatoer 

Downstairs 3 afdeling 

3 Lanterna Magica 

Region Nord, papir 1 afdeling 

Region Nord, digital 

Downstairs 4 afdeling 

4 Nordic International Digital 

2. september 

7. september 

9. september 

14. oktober 

21. oktober 

31. oktober 



Foto: Jesper Fremming 

Billeder 

Billederne i programmet er udvalgt fra klubkonkurrencen 2019, 1. og 2. afdeling. 

 

Programudvalg og tekst til program 

Lars Hauschultz, Maj Manzack, Vibeke Fischer, Torben Nielsen, René Wedel og 

Claus Carlsen. 

 

Hjemmeside  

www.downstairs-foto.dk  

 

Layout og opsætning 

Claus Carlsen 

 


