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Konkurrence-oversigt:
Konkurrence
RNFoto Papir 1
Upload starter 5. aug.
Tivoli-konkurrencen
KFAK 1.mdr.-konkurrence
RNFoto Digital
Upload starter 16. sept.
KFAK 2.mdr.-konkurrence
KFAK Seriekonkurrence
KFAK 3.mdr.-konkurrence
KFAK 4.mdr.-konkurrence
RNFoto Papir 2
Upload starter 6. jan 2020
KFAK 5.mdr.-konkurrence

Indlevering
2. september i
klubben.
16. sept. 2019
2. september 2019
14. oktober 2019

Papir Emne

Digitalbilleder Emne

Bedømmelse
23. oktober 2019

Frit

Emner udlv. I Tivoli
Den grønne by *)

28. oktober 2019
7- oktober 2019
25. november 2019

7. oktober 2019
4. november 2019
2. december 2019
6. januar 2020
27. januar 2020

Fest i byen *)
Frit
Frit
Byens vand *)

Frit
Frit
Cykler i byen *)
Frit

4. november 2019
2. december 2019
6. januar 2020
3. februar 2020
12. marts 2020

3. februar 2020

Frit

Detaljer i byens
bygninger *)

2. marts 2020

RNFoto Serier
Upload starter 10. feb 2020
KFAK 6.mdr.-konkurrence

2. marts

Amdings
Naturkonkurrence

6. april 2020

2. marts 2020

21. april 2020
Byen efter
solnedgang *)
Frit

Frit

6. april 2020
4. maj 2020

*) som led i forberedelserne til KFAK’s 125 års jubilæum ønsker bestyrelsen, at de bundne emner giver medlemmerne lejlighed
til, at vise forskellige sider af København og byens liv anno 2019-20. Billeder til bundne emner forudsættes derfor optaget i
København og evt. Frederiksberg
KFAK’s månedskonkurrencer:
 Billedfiler skal sendes til upload@kfak.dk via WeTransfer, så de er billedsekretæren i hænde senest kl. 24.00 på
afleveringsdagen. Husk også digital-fil af papirbillederne, og send gerne alle filer samlet.
 Formater se hjemmesiden, og nederst på denne side.
 Der kan højst indsendes 2 billeder i hver kategori. Serier (3-6 billeder), tæller som et billede. (se under Serier)
 Billeder til bundne emner skal være optaget EFTER 25. marts 2019.
 Der gives point til de 25 bedst placerede billeder i hver kategori.
KFAK’s Seriekonkurrence:
 Der kan højst indleveres 2 serier med 3-6 billeder i hver kategori. Formater og filindsendelse som til
månedskonkurrencerne. Anfør i filnavnet rækkefølgen ved at anføre A,B,C … evt. op til F. Samlebillede
markeres dette med et S. Indsender man IKKE samlebillede, accepterer man at billedsekretæren laver et på sin
måde.
 Billederne i seriekonkurrencen giver IKKE point til de samlede månedskonkurrencer.
Amdings naturkonkurrence:
 Temaet er defineret som skildring af utæmmede dyr og planter i et naturligt miljø, geologi og fænomener, der ikke
er fremstillet af mennesker. Der må ikke være synlige tegn på redigering.
 Der kan højst indleveres 5 papirbilleder i konkurrencen. Husk indsendelse af digital-fil.
 Billederne i Amdings naturkonkurrence giver IKKE point i de samlede månedskonkurrencer.
Tivoli-konkurrencen:
 Der er udleveret 5 emner på dagen for Tivolituren, og der skal indsendes 1 billede for hvert emne. Billederne bedes
mærket med T1, T2,… T5 som svarer til rækkefølgen af emnerne, som de er udleveret.
FORMATER I KFAK KONKURRENCER:
 Papirbilleder til klubkonkurrencer må max være 30x40 cm, og digitale filer 4096 pixels i bredde og 2160 pixels i højden.
 Digital fil skal altid afleveres. Husk D eller P i filnavnet for henholdsvis Papir- eller Digital billeder, og husk medlemsnummer.
SDF og RegionNord:
 Lokation for bedømmelserne offentliggøres senere. Se på deres hjemmeside: www.rnfoto.nu. Husk at upload skal ske via
RNFotos hjemmeside, Papir max 30x40 cm, og digitale filer max 1920 pixels i bredde, og 1080 i højden.
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INDHOLD:
Programpunkter
August 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019
Januar 2020

side
4
7
9
12
15
16

Blind Spots – Foredrag
Christianshavn – Tur
Digi-cup
Etiopien – Foredrag
Fokus-grupper
Israels Plads – Tur
Juleafslutning
Konkurrence-oversigt
Kontakt
Sportsbilleder – Foredrag
Stereoskopi – Foredrag
Søren Bondo Travel - Foredrag
Valby Parken – Tur
Århusgade – Tur

8
4
7
8
16
6
15
2
16
10
7
13
4
6

Foto
Anders Buch Kristensen
Angel Castillo
Balder Olrik
Dorthe Dalby Nielsen
Egon Andersen
Ellen Philipson
Fine Holten
Frede Elman Hansen
Henrik Boserup
Jakob Lautrup
Lise Holm-Pedersen
Morten Johnsen
Ole Walldo
Ove Lyngsie
Poul Jensen
Rasmus C. Nielsen
Steen Meyer
Søren Bondo
Søren Neergaard

Foto: Jakob Lautrup
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Side
6
13
8
6 og 12
7
9
4
14
15
3
5
11
10
11
11
Forsiden
10 og 13
13
8

AUGUST 2019
➢ Mandag
d. 5. august kl. 18.00

Fototur til Christianshavn:
Mødested: Christianshavns torv ved Metro trappen
Christian d.4 påbegyndte denne “nye” bydel år 1617, tanken var at huse
nederlandske immigranter samt militære styrker (garnison). Christianshavn
rummer mange kontraster, fra industri (B+W) fattigt arbejderkvarter til
moderne eksklusive boliger. Denne fototur byder på rige muligheder for at
løse nogle af årets bundne fotografiske udfordringer.
Solnedgang denne dag kl. 21:08
Upload til RNFoto Nord: Papir 1 starter. (Slutter 9. september)

➢ Mandag
d. 12. august kl. 18.00

Fototur til Valbyparken:
Valbyparken er beliggende i Sydhavnen og er med et areal på 64,2 ha Københavns
største park. Parken rummer vild natur og plejet park, skov og mange temahaver og
en stor rosenhave. Parken ligger ud til Kalvebod Strand.
Omkring Valbyparken ligger flere gamle haveforeninger, bl.a. Hf. Kalvebod
(helårsbeboelse), Hf. Musikbyen (nyttehaver med småhuse), Hf. Bergmannshave og
Hf. Frederiksholm.
Mødested: Ved parkeringspladsen inde i Valbyparken, lidt syd for Cafe Rosenhaven
(lukket mandag).
Der er kørevej fra Hammelstrupvej, hvor der er skilte til Rosenhaven og til cafeen.
Buslinie 3A har endestation tæt ved parkens hovedindgang fra
Hammelstrupvej/Tudsemindevej. Herfra er der ca 500 m gennem poppelalléen til
mødestedet. Nærmeste stationer er Sjælør St. og Ellebjerg St.

https://www.kk.dk/valbyparken Kort over parken incl. angivelse af p-pladser findes
på: Her kan du læse mere om temahaverne. Og her:
http://www.sansehaver.dk/brochurer/valbyp.pdf

Foto: Fine Holten
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Foto: Lise Holm-Pedersen
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➢ Mandag
d. 19. august kl. 18.00

Tur til Århusgadekvarteret, Nordhavn:
Vi mødes kl. 18 på Nordhavn station.
Derfra går vi en tur i Århusgadekvarteret, hvor der vil være rig mulighed for at
fotografere moderne arkitektur. F.eks. FN Byen og Portland Towers, vi kan gå
en tur op på taget af det røde P-hus Lüders, hvor der er “konditag” øverst
oppe. Den gamle DLG foderstofsilo er ombygget til “The Silo” med boliger i
den luksuriøse ende, og man kan også se Frihavns Tårnet.
Er man på cykel er der
også mulighed for at
komme længere
omkring i Nordhavnen
og f.eks. se The Crane,
som er Nordhavnens
gamle kulkran, der er
ombygget til
hotelværelse og
mødelokale, eller
Copenhagen
International School.
Foto: Dorthe Dalby Nielsen

➢ Mandag
d. 26. august kl. 18.00

Fototur: Israels Plads, Ørstedsparken mm:
Israels Plads med Torvehallerne i den ene ende og Ørstedsparken i den anden
rummer gode muligheder for at tage billeder til sæsonens bundne emner: Den
grønne by, Fest i byen, Cykler i byen, Byens vand, Detaljer i byens bygninger, Byen
efter solnedgang (kl. 20.20 denne aften).
Er det en skøn sensommeraften, vil der sikkert være masser af liv på pladsen med
basketballbaner, skate spots og trapper. Torvehallerne (åben til 19.00) og områdets
øvrige udeserveringer vil summe af liv. Der er også gode fotomuligheder i
Ørstedsparken, på Dr. Louises Bro og i området omkring Nørrevold i øvrigt.
Vi mødes på trapperne på Israels Plads ved hjørnet af Vendersgade og Linnésgade.

Foto: Anders Buch Kristensen (Helgoland)
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September 2019
◆ Mandag
d. 2. september kl. 19.00

Digi-cup:
Den nye sæson starter med klubbens traditionelle og meget underholdende
billed-cup med digitale billeder.
Medbring 2 digitale filer (eller bedre send dem til upload@kfak.dk via
WeTransfer.com senest kl. 16) med frit emne og i opløsning og størrelse som til
månedskonkurrencerne. Der indbetales for hvert billede 10 kr. til en præmiepulje.
Billederne konkurrerer parvist, og det bedste går videre til næste runde. Autor til
det allerbedste billede vinder præmiepuljen.
NB. Aflevering af billederne på USB-stik giver ofte lidt travlhed i sidste øjeblik, da alle
filer skal døbes om, så – PLEASE – send dem venligst

Indlevering til 1. månedskonkurrence:
Emner: Papir: Frit emne digital: Den grønne by
HUSK også digital kopi af papirbillederne og at upload skal ske til upload@kfak.dk
via WeTransfer - senest kl. 24.00. Papirbillederne afleveres i klubben senest kl. 21.
Husk det almindelige format – se side 2 i dette program.
 Onsdag
d. 4. september kl. 19.00

Workshop - Printerpapir ikke bare printerpapir:
Jesper Iversen fra Iversen Company kommer og viser os, at printerpapir ikke bare et
stykke hvidt papir, der enten er blankt eller mat. Du kan opnå meget forskellige
udtryk i dine billeder ved at vælge det helt rigtige printerpapir til dine billeder. Jesper
Iversen medbringer et sortiment af forskellige papirer, og du vil blive overrasket over,
hvor stor forskel det kan gøre, om du vælger et billigt ”standardpapir” eller et lidt
dyrere Fine Art Papir.
Jesper vil også komme ind på, hvad en printerprofil er, og hvor vigtigt det er at vælge
den ICC-profil, der passer til printerpapiret.
https://www.iversencompany.dk/

◆ Mandag
d. 9. september kl. 19.00

Mere end 150 år med stereoskopi:
Peter Randløv, som er medlem af Fotohistorisk Selskab og ISU, International
Stereoscopic Union, viser en række kalejdoskopiske billedserier i 3D med temaer som
Slideshows til ISU, egne billeder bl.a. 3D under vandet og danske billeder fra
stereoskopiens storhedstid fra 1851 og frem til ca. 1930.
Sidste aflevering af billeder til RNFoto papir 1 – i klubben:
Husk at billederne skal være uploadet til RNFoto, og etiketten I får pr mail er sat
bagpå.

Foto: Egon Andersen
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◆ Mandag
Balder Olrik – Blind Spots:
d. 16. september kl. 19.00 Balder Olrik er billedkunstner, iværksætter og opfinder. Er uddannet på Det Kongelige
Danske Kunstakademi og skabte sig derefter en international karriere som
billedkunstner. Efterfølgende engagerede Olrik sig i digitale projekter med særlig
fokus på digital adfærd.
I 2014 begyndte han at
arbejde som kunstner igen,
nu med fokus på det
fotografiske medie. Her
kombinerer han sit
kunstneriske talent med
viden om den menneskelige
perception og adfærd.
I sin anmelderroste bog "
Blind Spots " viser Balder
Olrik os et nyt kunstnerisk
udtryk, hvor han har taget
sine adfærdsteoretiske
erkendelser med sig. Han går
på opdagelse i den "kedelige hverdag" og laver indgreb i billederne, så vi ser den på
en anden måde end vi plejer.
www.balderolrik.dk og https://artebooking.dk/balder-olrik/
Upload til RNFoto Digital starter. Slutter 14. oktober
Indlevering af billeder fra Tivoli-turen: Reglerne og emner er udleveret på dagen for
turen. Indsendelse til upload@kfak.dk – vis WeTransfer senest kl. 24.00
Nyere medlemmer viser billeder.
◆ Mandag
d. 23. september kl. 19.00 3 af vores nyere medlemmer, Birgitte Friedrichsen, Jakob Albrecht og Dorthe Dalby
Nielsen viser egne billeder.

◆ Mandag
d. 30. septemberl. 19.00

De sidste naturfolk i Etiopien:
Et spændende billedforedrag med Bjarne Tulinius og Søren Neergaard fra Momento.
De var i 2017 sammen på en rejse til Omo dalen i Etiopien.
De vil fortælle om baggrunden for rejsen, hvad de havde med af udstyr og hvorfor.
De vil fortælle om selve rejsen og vise en række af deres fantastiske billeder.
Vi kommer til at høre om baggrunden
for deres udstilling af billederne i Galleri Den
Lille Gule Kaffebar, og hvordan billederne
blev udvalgt.
De vil fortælle om billedbehandlingen med en
række eksempler.
Endelig vil de berette om, hvordan artiklen om
rejsen i SDF-bladet
(2019-1) kom i stand.

Foto: Søren Neergaard
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OKTOBER 2019
➢ Onsdag
d. 2. oktober kl. 19.00

Aftenfotografering ved 100 ISO i middelalderbyen:
Der er en helt speciel stemning i middelalderbyen, når mørket falder på. Det er
stemningen i de mørke stræder og smalle gyder, vi skal fange i denne
aftenfotografering. Tag dine billeder på 100 ISO og med stativ for at få den gode
kvalitet i dine billeder.
Vi mødes kl. 19.00 på hjørnet af Vester Voldgade og Farvergade, og vi slutter kl. 21 i
Den Bornholmske Ambassade, Vandkunsten 6, 1467 København K.

➢ 5-6 oktober

SDF Fotofestival:
Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) afholder sin årlige Fotofestival med inspirerende
foredrag af dygtige fotografer og med udstilling af de antagne og præmierede billeder
fra Den Nationale, bedømmelse af Det Helt Frie Billede og Digitale Lyd-serier.
Stedet for afholdelse af SDF Fotofestival er endnu ikke offentliggjort, men KFAKs
medlemmer plejer at deltage flittigt i festivalen, uanset hvor i Danmark den bliver
afholdt.

◆ Mandag
d. 7. oktober kl. 19.00

Bedømmelse af 1. månedskonkurrence:
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos,
der blev indleveret den 2. september 2019.
Indlevering til 2. månedskonkurrence:
Emner: Papir: Fest i byen. digital: Frit Emne
HUSK også digital kopi af papirbillederne og at upload skal ske til upload@kfak.dk
senest kl. 24.00. Papirbillederne afleveres i klubben senest kl. 21. Afleveringsregler
se side 2 i dette program.

◆ Mandag
d. 14. oktober kl. 19.00

Forårets ture:
Vi viser billederne fra forårets ture (arboretet 13.5. – Assistens kirkegård 20.5 –
Boesdal Kalkværk 3.6 – Femsølyng 17.6 – Guldsmedetur 22.6.)
Indsend 10 af dine bedste billeder fra turene.
Sendes senest kl. 16 – gerne før – til upload@kfak.dk via WeTransfer.
Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 1. månedskonkurrence:
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne
kommenteret af klubbens medlemmer.

Foto: Ellen Philipson
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◆ Mandag
d. 21. oktober kl. 19.00

Ole Walldo Sportsbilleder mm:
Ole er 58 år og en ivrig hobbyfotograf. Han fotograferer mest fodbold og har 500+ på
samvittigheden.
Skal vi nu høre om fodbold hele aftenen…? Absolut ikke. For Ole handler
fodboldfotografering om meget mere end 22 spillere om en bold i 2 x 45 min. Det
Handler også om det der sker udenfor banen både før, under og efter kampen.
Ud over fodbold kommer vi også omkring fotografering af mennesker i
portræt/model/fashion-genren og der bliver også plads til nørderi om udstyr og
redigering.

Foto: Ole Walldo

➢ Onsdag
d. 23. oktober kl. 19.30

Bedømmelse af RNF Papir 1 konkurrencen:
Arrangør Torstorp Fotoklub. Fælleskørsel fra klubben kl. 18.30, aftales med
formanden.

◆ Mandag
d. 28. oktober kl. 19.00

Tivolikonkurrencen:
Bedømmelse af Tivolikonkurrencen, af de billeder der er sendt ind den 16-9-2019.
Billeder fra årets fotorejse:
Visning af medlemmernes billeder fra årets fotorejse, som gik til Madrid.
Indsend ca. 10 af dine bedste billeder fra turen, til upload@kfak.dk via WeTransfer, og
inden kl. 16. Kan også medbringes på usb-stick.

Begge foto: Steen Meyer
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Indsendelse af billedforslag til Nikon-duellen:
Indsend 5 af dine bedste billeder, som IKKE tidl. Har deltaget i duel. Bestyrelsen
udvælger blandt indsendte og sidste års månedskonkurrencer.

Foto: Morten Johnsen

Foto: Poul Jensen

Foto: Ove Lyngsie
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NOVEMBER 2019
◆ Mandag
d. 4. november kl. 19.00

Bedømmelse af 2. månedskonkurrence:
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos,
der blev indleveret den 7. oktober 2019.

Indlevering til seriekonkurrencen:
Emner: Papir: Frit emne Digital: Frit emne
En serie skal bestå af 3-6 billeder. Formater og indlevering som til
månedskonkurrencerne. Marker rækkefølgen med A,B,C…F. Og medsend gerne et
samlebillede, hvor alle billederne ses samtidigt og mærk dette med et S. Indsend
til upload@kfak.dk via WeTransfer senest kl. 24.00
 Onsdag
d. 6. november kl. 19.00

Workshop – Nils og Ove afslører deres billedfiduser:
På opfordring fra medlemmer vil Nils Hastrup og Ove Lyngsie vise hvordan de laver
deres billeder, så teknikken er i orden.
Nils vil vise hvordan han laver sine farvebilleder og Ove vil vise hvordan han laver sine
sort/hvide billeder. Det er ikke magi, det er teknik alt sammen.

◆ Mandag
d. 11. november kl. 19.00

Efterårets ture:
Vi ser på billeder fra efterårets ture. (Christianshavn 5/8, Valby Parken 12/8,
Århusgadekvarteret 19/8, Israels Plads 26/8)
Indsend max 10 af dine bedste billeder til upload@kfak.dk via WeTransfer, senest kl.
16.00.

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 2. månedskonkurrence
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne
kommenteret af klubbens medlemmer.

Foto: Dorthe Dalby Nielsen
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Tirsdag

Fotoduel mod Dansk Nikon Klub

12. november kl. 19.00

Den traditionsrige duel mod Nikonklubben afvikles i år hos Nikonklubben og er en
duel på digitale 11billeder.
Hver klub medbringer 59 digitale billeder, der duellerer parvis. Den klub der til
sidst har vundet flest dueller, har vundet konkurrencen.

Foto: Steen Meyer

Foto: Angel Castillo

◆ Mandag
d. 18. november kl. 19.00

Søren Bonde er eventyrer og grundlægger af Panorama Travel. Som medlem af De
Berejstes Klub har han rejst verden rundt med kamera, vovemod og nysgerrighed for
at prøve at nå ud til klodens fjerneste afkroge. Aftenens tema er Silkevejen. Over en
årrække har Søren fulgt Silkevejen gennem nogle af verdens barskeste egne til
sagnomspundne karavanebyer. Denne aften viser han billeder og fortæller historier
fra Centalasien og Xinjiang.
Sørens hjemmeside er: www.VagaBonde.dk
Begge foto: Søren Bonde

◆ Mandag
d. 25. november kl. 19.30

Bedømmelse af RNF Digitalkonkurrencen
Arrangør: Fotoklubben Kronborg. Fælleskørsel fra klubben kl. 18,30. Aftales med
formanden.
13

Foto: Frede Elman Hansen
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DECEMBER 2019
◆ Mandag
d. 2. december kl. 19.00

Seriekonkurrencen:
En ekstern dommer gennemgår de serier der blev indleveret den 4. november.

Indlevering til 3. månedskonkurrence
Emner: Papir: Frit emne digital: Cykler i byen
HUSK også digital kopi af papirbillederne og at upload skal ske til upload@kfak.dk
senest kl. 24.00. Papirbillederne afleveres i klubben senest kl. 21. Husk det
almindelige format – Se side 2 i programmet.
 Onsdag
d. 4. december kl. 19.00

Workshop - atelier
Kom og lær at bruge klubbens flashanlæg, og afprøv forskellige
lysopsætninger til portrætfotografering, Jesper Jensen vil komme med
tips og gode råd.
Deltagelse på workshoppen kræver at du er fortrolig med dit kameras
indstilling af iso, blænde og lukketid. Det er en god ide at medbringe
stativ.

◆ Mandag
d. 9. december kl. 18.00

Juleafslutning
Der serveres koldt bord med mange lækre retter – og din adgangsbillet er en af disse
lækre retter, som du laver selv, eller helst laver den sammen med andre fra
fotoklubben.
Aftal senest 2. december med John Nielsen, hvad du kan bidrage med, så vi kan få
sammensat en rigtig lækker julebuffet.
Som sædvanligt, når der er knive og gafler på bordet i KFAK, er din
ægtefælle/samlever velkommen.

 GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR 

Foto: Henrik Boserup
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JANUAR 2020
◆ Mandag
d. 6. januar 2020
kl. 19.00

Bedømmelse af 3. månedskonkurrence
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos,
der blev indleveret den 2. december 2019.

Indlevering til 4. månedskonkurrence
Emner: Papir: Byens vand. digital: Frit emne
HUSK også digital kopi af papirbillederne og at upload skal ske til
upload@kfak.dk senest kl. 24.00. Papirbillederne afleveres i klubben senest kl.
21. Husk det almindelige format – Se programmets side 2.

Fokus-grupperne:
Kvindegruppen: Kontaktperson: Evelyn Pettersson Fiig.
Gruppen holder møde 2. onsdag i måneden, sædvanligvis kl. 19. Er åben for alle kvinder i KFAK. Formålet er
gennem billeddiskussion af egne og andres fotos, at blive bedre /dygtigere fotografer.
Kaoz-gruppen: Kontaktperson: Nils Hastrup.
Gruppen holder møde 4. onsdag i månederne September til November.
Søndags-gruppen: Kontaktperson: Fine Holten.
Gruppens medlemmer skal senest søndag kl. 24 uploade et digitalt billede fra den forgangne uge. Gruppen
diskuterer billederne fire gange om året.
ISO-gruppen: Kontaktperson: Steen Meyer.
Gruppen er oprettet mhp. at mødes privat, da der ikke – ved oprettelsen – var flere ledige onsdage. Derfor kun
begrænset deltagerantal, og vi har ikke faste mødedage. Man indsender et antal billeder (10-15) ca. 1 uge før hver
mødedag, og så diskuterer man hinandens billeder på møderne.

Kontakt:
Klublokaler

Formand

Webmaster

Jagtvej 11
2200 København N

Ove Lyngsie
Tlf.: 2692 0406
formand@kfak.dk

Dorthe Dalby Nielsen
webmaster@kfak.dk

Kasserer

Billedsekretær

Hjemmeside

Lisbeth Larsen
kasserer@kfak.dk

Steen Meyer
billedsekretaer@kfak.dk

www.kfak.dk

Program opdateret
12-6-2019

Retur til oversigt
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