Program Efterår 2020 KFAK
Side 1

Konkurrence-oversigt:
Konkurrence
KFAK digi-cup
RN-foto Papir 1
Mellem sund og Bælt
KFAK 1.mdr. konkurrence
RN-foto Digital 1
KFAK 2.mdr. konkurrence
KFAK Serie konkurrence
KFAK 3. mdr. konkurrence
KFAK 4. mdr. konkurrence
RN-foto Papir 2
KFAK 5.mdr.konkurrence
RN-foto Serier
KFAK 6.mdr.konkurrence
Thorstensen konkurrence

Indlevering
24. aug. 2020
31. aug. 2020
24. aug. 2020
7.sept. 2020
18.okt. 2020
5. okt. 2020
7. nov. 2020
7. dec. 2020
4. jan. 2021
1.feb. 2021
1.feb. 2021
1.mar. 2021
1.mar. 2021
14.mar. 2021

Papir-Emne
Frit
Frit + spejling/reflektion
Frit
På række
Frit
Frit
En del af noget større
Frit
Frit
Forladt
Frit

Digital-Emne
frit
Frit
En glad/positiv situation
Frit
Frit
Frit
Broer
Frit
Gennemsigtig
Frit
Frit

Bedømmelse
31.aug. 2020
21. okt. 2020
10. okt. 2020
5. okt. 2020
23.nov. 2020
2. nov. 2020
7. dec. 2020
4. jan. 2021
1.feb. 2021
16,mar. 2021
1.mar.2021
22.apr.2021
12.apr.2021
18.apr.2021

KFAK’s Digi-cup.
Billederne skal her vises parvis, hvorfor formatet skal være anderledes end til månedskonkurrencer.
Derfor max: 1900 pixels i både højde og bredde.
Der kan indsendes billeder op til 1 uge før, men ellers udtager bestyrelsen fra forrige år’s konkurrence-billeder.

KFAK’s Månedskonkurrencer – Serie-konkurrence og Thorstensen:
● Billedfiler sendes til upload@kfak.dk via WeTransfer. Senest kl. 24.00 skal de være modtaget.
● Formater: Papir incl. evt. passepartout 30x40 cm – valgfrit landskabs/høj-format. Den digitale fil må max. være
4096 pixels i bredden og 2160 i højden, (ingen valgfrihed hermed-grundet projektoren) og i .jpg format.
● Antal: Der kan højst indsendes 2 billeder i hver kategori. Serier (3-6 billeder), tæller som et billede.
● Optagelse: Billeder med bundne emner skal være optaget EFTER 16. marts 2020.
● Point: Der gives point til de 25 bedst placerede billeder i hver kategori + 1 point for at deltage pr. billede.
● Thorstensen: Her må indsendes 5 billeder – men kun papir. Kun for medlemmer – meldt ind FØR 16. april 2019.
● Navngivning af de digitale filer: Start med D eller P (for digital eller papir) evt. suppl. Med 1 eller 2 hvis der er flere
billeder uden forskellige titler. Så en tankestreg og M (S for seriekonkurrencen) for månedskonkurrence og
konkurrencenummeret fx M2 for anden månedskonkurrence. Så bindestreg 2020 (året) bindestreg og
medlemsnummer. Titler er IKKE nødvendige men, hvis der er en titel så ny bindestreg og så titlen. Hvis billedet ikke
må komme på internettet så slut af med # til allersidst.
(titler = konkurrencens emne – medtages ikke) – Eksempel D1-M2-2020-999-titel. (999=medlemsnummer)
Ved Serier skriv først D eller P, så rækkefølgen af seriebillederne, markeret som A,B,C,…F –
Eksempel: D1A-S-2020-999-titel. Ved evt. samlebillede: DS-S-2020-999-titel.
(Venligst ikke tekst som: Medlem, navn, eller underscore m.m. – som billedsekretæren så skal bruge tid på at fjerne)

Andre konkurrencer – fx. SDF og RegionNord.
● reglerne afviger ofte fra dem i KFAK. Læs konkurrencens regler på de respektive hjemmesider. Links til SDF og RN
findes på KFAK’s hjemmeside.

Side 2

INDHOLD
Indhold:
August 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020
Januar 2021

Side 4
Side 5
Side 7
Side 9
Side 11
Side 12

Fototure og møder:
Broer
Copenhill – Amager bakke
Efter solnedgang
Tuborg Havn

Side 4
Side 4
Side 4
Side 4

Abstrakt foto
Digi-cup
Fotoduel fotoakrobaterne
Iran billeder
Jubilæum
Juleafslutning
Kristian Joos
Kun en skygge af mig selv
Nellerødmanden
Nye medlemmer viser fotos
Steen Bøtker
Tivoli-konkurrencen
YUaman Konuralp, Street

Side 6
Side 4
Side 10
Side 10
Side 5, 7, 9
Side 11
Side 6
Side 9
Side 5
Side 5
Side 10
Side 6, 7
Side 8

Foto: Elsebet Isberg Hansen

Side 3

Foto:
Arkiv foto
Elsebet Isberg Hansen
Evelyn Pettersson Fiig
Frank Vedel
Frede Elman Hansen
Henrik Boserup
Internettet
Jesper Bøg
Kristian Joos
Karen Astrup
Lisbeth Larsen
Lise Holm-Pedersen
Morten Johnsen
Steen Bøtker
Steen Meyer

Side 5
Side 3
Side 10
Side 9
Side 7
Side 9
Side 11
Side 7, 12
Side 6
Side 8
Side 4
Side 5
Forsiden
Side 10
Side 4, 6

Workshop:
Atelier-fotografering
Lightroom
Makrofotografering
Scanning

Side 7
Side 9
Side 11
Side 12

Fotogrupper
Kontakter
Konkurrence

Side 11
Side 12
Side 2

AUGUST
 Mandag
d. 3. august
kl. 18.00

Tuborg Havn:
Vi mødes på hjørnet Philip Heymans Alle og Tuborg Havnevej, mellem Waterfront og
Eksperimentariet. Parkeringskælder med første 2
timer gratis, og bus 164 stoppested lige udenfor.
De gamle bygninger fra Tuborgs tid, er stort set
væk, og erstattet med moderne glastempler, med
kanaler, både, mm. Kl. 20 kan vi søge ned mod
den kongelige lystyachts restaurant ADDRESS
som har åbent til kl. 24 – både indendørs og
udendørs, Alternativt: Waterfront centret
EATTODAY åbent til kl. 21.

Foto: Steen Meyer - Saxo Bank

 Mandag
d. 10. august
kl. 18.00

 Mandag
d. 17. august
kl. 18.00

Fototur til CopenHill – Amager Bakke:
Mødested: Uden for caféen neden for bakken. Adresse: er Vindmøllevej 6, 2300 København S.
I oktober åbnede den grønne skibakke på taget af Amagerforbrændingen. Bakken benyttes til
skiløb, snowboards, løb, street fitness mm. Bakken er også tilplantet med træer, buske og
planter, og bakkens top kan nås ad stier og trapper. Der er også elevator til udsigten over
København og Øresund fra 85 meters højde. En 80 meter høj klatrevæg forventes færdig i
foråret 2020.
Transport: se https://www.copenhill.dk/info/getting-here
Fototur - vi skal fotografere broer.
København Havn har rigtig mange broer til biler, til cyklister, til fodgængere og til et
kys. Vi mødes kl. 18.00 ved Ankeret på
Kgs. Nytorv og kan i bunden af Nyhavn
fotografere den første bro. Aftenen
afsluttes på vores sædvanlige
stamværtshus Café Langebro, hvor vi kan
slå bro over vores oplevelser.
Foto: Lisbeth Larsen

 Mandag
d. 24. august
kl. 19.30 NB!

● Mandag
d. 31. august
kl. 19.00

Fotografering før og efter solnedgang – med stativ og ISO 100.
Mødested: Gammel Strand Metrostation kl. 19.30
Vi skal fotografere bygninger og stemninger i de gamle kvarterer omkring Christiansborg
Ridebane, Nikolaj Kirke og middelalderkvarteret syd for Strøget.
Solen går ned kl. 20.23.
Digi-Cup:
Den nye sæson starter med klubbens traditionelle og meget underholdende billed-cup med
digitale billeder.
Send 2 digitale filer 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

Side 4

SEPTEMBER
 Onsdag
d. 2. september
kl. 19.00

Jubilæumsaktiviteter (udstilling og fest osv) i perioden 5-21. nov. 2020.:
Det er snart tid til udstillingen og festen. Aftenen omhandler status og de aktiviteter, vi endnu
mangler. Kom og vær med til at forberede vores klubs første 125 år.

● Mandag

Lennart Weber om Geniet fra Nellerød:
Snedker Jens Poul Andersen (1844-1935) var en fantastisk dygtig håndværker, der kunne lave
alt. Han blev betegnet som 'Danmarks svar på Edison'. Han byggede møbler, violiner, cykler
og mejetærskere. Og så fremstillede han over 300 meget smukke fotoapparater, filmoptagere
og hundredvis af stereoskoper. Gennem 50 år havde han et meget tæt samarbejde med kgl.
hoffotograf Peter Elfelt. Disse elementer indgår i det foredrag, som forfatter Lennart Weber
vil underholde os med.

d. 7. september
kl. 19.00

Arkiv-foto

Indlevering til 1. månedskonkurrence:
Emner: Papir: frit emne. Digitalt: en glad/positiv situation
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. HUSK format: max 4096 pixels i bredden og 2160 i højden

● Mandag
d. 14. september
kl. 19.00

Nyere medlemmer viser billeder:
3 af vores nyere medlemmer, Lise Holm-Pedersen, Morten Johnsen og Brian Jørgensen viser
egne billeder.

Foto: Lise Holm-Pedersen
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● Mandag
d. 21. september
kl. 19.00

Abstrakt-, og foto-tekniske billeder:
Skal billeder altid blot være en kopi af
virkeligheden? Maleriet udviklede sig fra
guld-alderen, til fx Picasso, Dali m.fl. –
Uden at sammenligne os med de store,
viser Steen Meyer og Jan Adler-Nissen
egne abstrakte billeder, og lidt om
hvordan man kan lave dem. I
forbindelse med Jubilæet har vi også
fundet en del abstrakte, eller fototeknisk behandlede billeder, som vi også
vil vise.

Indsendelse af tivolibilleder:
Billederne fra turen til tivoli den 29. juni 2020.
Husk at mærke billederne T1, T2,…T5 – svarende til emnerne.
Foto: Steen Meyer

Upload billederne i vanligt format inden kl. 24.

 Weekenden
Den
25-27.september

● Mandag
d. 28. september
kl. 19.00

Sort sol - måske Tøndermarsken
De tilmeldte kører i egne biler til Hotel Ballumhus, hvor vi overnatter i 2 nætter, og
planlægger at se ’sort sol’, evt. Vadehavscentret m.m. –
Tilmelding sluttede den 15. juni.
Hvis man evt. ønsker at komme med, og der fortsat er plads på hotellet, så kontakt evt.
Lisbeth Larsen først.
Kristian Joos:
Kristian Joos, Eventyrer, fotograf, sejler mm. Kristian Joos, krydsede Grønland på ski i 1999, og
var den første af 2 danskere, der på ski til Sydpolen i år 2000, har desuden besteget flere
bjerge, Aconcagua i 2004, Mount Kilimanjaro i 2006. Kristians billeder spænder over S/H,
makro, landskab, natur, arkitektur mm.

Foto: Kristian Joos
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OKTOBER
● Mandag
d. 5. 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 7. september 2020.
Indlevering til 2. månedskonkurrence:
Emner: Papir: På række. Digital: Frit emne. Se afleveringsregler på side 2.

 Onsdag
d. 7. oktober
kl. 19.00

Workshop - Atelierfotografering:
Så er det ved at være den årstid, hvor der skal tages julebilleder
af familie og den slags. I det hele taget er det tid til, at opholde sig indendørs.
Så kom forbi og se hvordan vores foto-atelier virker.
Hvad der er af muligheder og, hvordan man måske kan lave portrætter lidt anderledes.
Der demonstreres brug af udstyret. Men du skal
selv være med. Man kan dog godt stå på
sidelinjen, hvis det ønskes.
Tag kameraet med. Prøv det og dig selv af. Kom
evt. selv med ideer.
Hvis du/I har lyst til at tag en model med, er det
super.
Moster Oda eller den lille firbenede Idefix er
velkommen.
Alle spørgsmål er velkomne – forudsat det er
fotoatelier relateret.
Foto: Jesper Bøg

● Mandag

Jubilæum:
Vi gør status over hvad vi har nået. Det er også ved at være tæt på, at det hele skal løbe af
stablen, så vi skal have de sidste ting på plads til vores udstilling, som gerne skal vise, hvad
KFAK kan præstere – ikke bare nu – men også i forgangne år.

d. 12. oktober
kl. 19.00

Intern bedømmelse af de ikke antagne billeder fra 1. månedskonkurrence.
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af
klubbens medlemmer.
Indsendelse af billeder fra turene i juni og august starter:
Indsend ca. 15 af dine bedste billeder fra turene, og i format som til månedskonkurrencerne.
Indsendelse senest søndag d. 18. oktober kl. 24.00.

● Mandag
d. 19. oktober
kl. 19.00

Billeder fra Tivoli og sommerens ture:
Bedømmelse af Tivolikonkurrencen, af de billeder der er sendt ind den 21-september-2020 og
som blev taget på vores Tivoli-tur i Juni, hvor en intern dommer finder vinder-kollektionen.
Derefter viser vi billeder fra sommerens øvrige ture.

Foto: Frede Elman Hansen
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● Mandag
d. 26. oktober
kl. 19.00

Yaman Konuralp og hans Street Photography.
Når Yaman dyrker sin lidenskab for sort/hvid street
photography er han den diskrete iagttager, der fanger
stemninger og personer i nuet uden selv at blive en del af
situationen.
Yaman tager mange portrætter – både indendørs og som
street-fotograf. Han fotograferer både politikere,
musikere, skuespillere, Hus Forbi-sælgere og mange
andre
Han viser også street-billeder lavet i analog sort/hvid
teknik fra mange af de store byer i Centraleuropa.
Billeder som han selv har fremkaldt og scannet.
Yaman er norsk/tyrkisk, opvokset i Istanbul og
Kristiansand, og lærte den fotografiske teknik mens han
uddannede sig til arkitekt i England. Han har nu boet 19
år i Danmark, hvor mange af hans stemningsfulde billeder
er taget.
https://vimeo.com/264460568
https://www.flickr.com/photos/115480672@N04/page1

Foto: Karen Astrup
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Foto Yaman Konuralp

NOVEMBER
● Mandag
d. 2. 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 5. oktober 2020.
Indlevering til seriekonkurrencen
Emner: Frit både til papir og digital-kategorien. Se afleveringsregler på side 2.

 Onsdag
d. 4. november
kl. 19.00

Workshop i Lightroom:
Jesper Jensen og Henrik Boserup vil gennemgå deres bedste tip, hovedsageligt i Lightroom,
hovedsageligt i redigeringsmodulet.

Foto: Henrik Boserup

Fredag
KFAK 125 års Jubilæumsudstilling i Rådhushallen på Københavns Rådhus.
d. 6. november kl. Københavns Fotografiske Amatør-Klub blev stiftet den 13. november 1895 som Danmarks
13.00
første fotoklub.
Jubilæet fejres med en stor fotoudstilling med gamle og nye billeder fra hele fotoklubbens
levetid.
Jubilæumsreception fredag den 6. november kl. 13.00.
Udstillingen er åben for publikum i perioden 6.-16. november. Man-fre: kl. 9-16. Lørdag: kl. 930-13. Søndag: lukket.

● Mandag
d. 9. november
kl. 19.00

Kun en skygge af mig selv:
Frank Vedel arbejder med haikudigte på en fotobaggrund af hans egne billeder.
Et haiku-digt er et kort japansk inspireret lyrisk digt, som skal indeholde naturen og foregå i
nutid og være opbygget efter ganske bestemte regler.
Haiku-digtningen opstod i 1600-tallet, fra denne tid er en af de mest kendte digtere Matsuo
Basho.
https://da.wikipedia.org/wiki/Haiku

Intern bedømmelse af de 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: Frank Vedel
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● Mandag
d. 16. november
kl. 19.00

Fotoduel KFAK mod Fotoakrobaterne:
Den traditionsrige duel med Fotoakrobaterne afvikles i år hos KFAK, og er en duel på digitale
billeder.
Hver klub medbringer 59 digitale, der duellerer parvis. Den klub der til sidst har vundet flest
dueller, har vundet årets fotoduel

Mandag
d. 23. november

Intet møde i klubben, da der er bedømmelse i Region Nord. Arrangør Kronborg Fotoklub

● Tirsdag

Steen Bøtker:
Steen startede egentligt med foto i folkeskolen i 70'erne, men det var først midt i 00'erne det
for alvor tog fart. I første omgang med interesse for urbex og forladte steder. De sidste små
10 år har fokus dog været på sport, primært motionsløb, trail og MTB. Sideløbende har en
kærlighed for Berlin gjort byen til et sideprojekt, som sidste år endte med en selvudgivet
fotobog (selfpublishing). Steen fortæller lidt om det at lave en bog (det er faktisk lettere og
billigere end man skulle tro), om hans fascination for byen og viser nogle af hans favoritsteder
i Berlin

d. 24. november
kl. 19.00

Foto: Steen Bøtker

Billeder fra Berlin:
Nogle af klubbens medlemmer viser deres billeder fra Berlin. Henrik Boserup, Lisbeth Larsen
og Dorthe Dalby Nielsen.

● Mandag
d. 30. november
kl. 19.00

Billeder fra Iran. Lisbeth og Evelyn:
To af klubbens medlemmer Evelyn og Lisbeth var i Iran næsten samtidig i marts 2019. De vil
fortælle om deres oplevelser i et anderledes og spændende land, fyldt med historie og
traditioner.

Foto:
Evelyn Petterson Fiig
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DECEMBER
 Onsdag
d. 2. december
kl. 19.00

Makrofotografering – workshop v/ Nils Hastrup:
Medbring kamera og hvad du har af makro udstyr (objektiv eller mellemringe). Et stativ og
evt. Flash vil også være godt at have med, og evt. bærbar computer. Desuden må du meget
gerne medbringe en lille genstand, som vi kan bruge til at fotografere og lege med focus
stacking

● Mandag

Bedømmelse af seriekonkurrencen.
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste serier i hver kategori af de serier, der blev
indleveret den 2. november 2020.

d. 7. december
kl. 19.00

Indlevering til 3. månedskonkurrence:
Emner: Papir: Frit. Digital: Broer Se afleveringsregler på side 2.

● Mandag
d. 14. december
kl. 19.00

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 sammen med andre fra fotoklubben.
Aftal senest 7. december med december med Torben Uhrskov, hvad du bidrager med, så vi
kan få sammensat en rigtig lækker julebuffet.
Som sædvanlig, når der er knive og gafler på bordet, er din ægtefælle/samlever velkommen.

FOCUS-GRUPPER
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.
Kaoz-gruppen er en billedgruppe, der beskæftiger sig med fotografering, billedinspiration og dialog om
billeder.
Gruppen holder møde 4. onsdag i månederne august til maj.
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
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JANUAR 2021
● Mandag
d. 4. januar 2021
kl. 19.00

 Onsdag
d. 6. januar 2021
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 7. december 2020.
Indlevering til 4. månedskonkurrence:
Emner: Papir: En del af noget større. Digital: Frit emne.
Se afleveringsregler på side 2.
Workshop vedr. scanning/affotografering
Digitalisering af de gamle fotoer og dias.
Nogle mener, at vi skal investere i en dyr scanner. Og andre
mener, at det kan laves bedre og hurtigere på anden vis.
Jeg håber at de, der har prøvet forskellige tekniker, vil komme forbi.
Jeg vil prøve at samle nogle medlemmer, som har arbejdet med emnet.
Så håber jeg, at vi ved selvsyn kan tage stilling til, hvilket system
eller systemer der er brug for.
Så kan vi samle ideer omkring optimering af vores nuværende udstyr eller foreslå evt.
indkøb af nyt udstyr. Håber at vi får en hyggelig og spændende aften.

Foto: Jesper Bøg

KONTAKTER
Klublokaler:
Jagtvej 11
2200 København N

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

Webmaster:
Dorthe Dalby Nielsen
webmaster@kfak.dk

Kasserer:
Lisbeth Larsen
Kasserer@kfak.dk

Billedsekretær:
Steen Meyer
billedsekretaer@kfak.dk

Hjemmeside:
www.kfak.dk

Program opdateret:
10-juni 2020

Program-visning fra hjemmesiden:
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