Program
for klubaftener 5. OKT – 14. DEC 2017

5. OKTOBER - kælderen
Optakt/oplæg til leg med lys
Leg (tegn med lys / medbring lygte, ståluld eller andet, der kunne være sjovt at bruge
Vi ser de billeder, der er afleveret til Fælles Fynske.
12. OKTOBER - datalokalet
Nicolai Godvin: Saloner/konkurrencer (hvordan finder man frem til dem?
Se billeder/hvordan laver du dem? Svendborg Fotoklub (Datalokalet)
19. OKTOBER- kælderen (uge 42 – efterårsferie)
Vi ser billeder fra den 5. oktober – leg med lys
Vi tager hver især effekter med til at kunne lave fotoopstillinger med i klubben (mini-atelier).
Vi tager billeder af egne effekter – eller vi cirkulerer og tager billeder af hinandens effekter.
Optakt til opgave/Rawkonvertering:
Vi ser evt. rawfilerne til de billeder opgaven dækker. Billederne bliver lagt i Dropbox.
Opgaven går ud på, at I vælger 1 stk. billede fra disse billeder, som I synes, I vil bearbejde. I skal
kopiere billedet til jeres harddisc og efter-/færdig behandle det med alle de værktøjer, som I har til
rådighed.
Billederne tages med i færdigbehandlet tilstand torsdag den 26/10-2017, hvor vi vil se billederne
og høre, hvorledes I er nået frem til det færdige resultat. Bare giv den fuld gas og lad os se nogle
kreative vinkler på RAW konvertering.
26. OKTOBER - datalokalet
Opgave/Rawkonvertering: Vi ser de færdigbehandlede billeder, som I har lagt i Dropbox.
Hver især fortæller om, hvad man har gjort ved det rawbillede, man har valgt at arbejde med.
Billederne skal være gemt i jpg. Læg gerne billederne i Dropbox.
Vi laver billedbedømmelser/kommentarer til billederne.
28. OKTOBER - datalokalet
Martin Knudsen / Jan Rasmussen afholder Workshop om Lightroom/Photoshop kl. 10 – 16.
PC medbringes. /IT-lokalet. Klubben er vært med en let anretning.
2. NOVEMBER - kælderen
Gennemsyn og aflevering af billeder til årets billede (billedfiler og papir).
Aflevering af billeder til ’Den Uretfærdige’ Vis evt. bare billedfiler af de billeder, I vil have
med i konkurrencen. Der vælges i fællesskab 32 billeder af de bedste.
Planlægning af egen udstilling 2. + 3. december:
Bemandingsliste laves
Skal vi lave en konkurrence? Aftale omkring evt. salg af billederne? Reklame/pressemeddelelse?
Skal vi sætte et par spanske vægge op?
Passepartoutskæring.

9. NOVEMBER – datalokalet
OFA/Den Uretfærdige / 32 billeder
16. NOVEMBER - kælderen
Dommergennemgang af årets billede
18. - 19. NOVEMBER/lør+søn
Udstilling FF: VUC Svendborg, Viebæltet 5, 5700 Svendborg
23. NOVEMBER i datalokalet
Besøg af fotograf og fotojournalist Robert Wengler / Svendborg Fotoklub inviteres.
30. NOVEMBER - kælderen
Sætte udstillingsbilleder i rammer
Aflevere billeder på Anders Draghes Gård (Erik Sp.)
1. DECEMBER /fre
Hænge billeder op fra kl. 10.00.
2. + 3. DECEMBER /lør+søn
Egen udstilling i Anders Draghes Gård / spanske vægge?
7. DECEMBER i kælderen

Afslutning af intern konkurrence: Efterår/kvadratisk (papirbilleder)
Evaluering af udstilling
Billeder ud af rammer
Hvem gør hvad i.f.t. mad/drikke til julefrokost?
14. DECEMBER – i kælderen
Juleafslutning og offentliggørelse af klubmester

Ret til ændringer forbeholdes

