KONKURRENCE-OVERSIGT:

Konkurrence
KFAK 4. mdr. konkurrence
RN-foto Papir 2
Upload: 3/1 – 7/2 2022
KFAK 5. mdr. konkurrence
RN-foto Serier
Upload: 8/2 – 7/3 2022
KFAK 6. mdr. konkurrence
Amdings natur-konkurrence

Indlevering
3. jan. 2022
31. jan. 2022
I klublokalet
7. feb. 2022
28. feb. 2022
I klublokalet
7. mar. 2022
4. apr. 2022

Papir-Emne
Et møde/eller mødes
Frit

Digital-Emne
Frit

Bedømmelse
7. feb. 2022
17.mar. 2022

Frit
Frit

Mønstre
Frit

7. mar. 2022
26. apr. 2022

Vind og vejr
Frit

Frit

4. april 2022
2. maj 2022

KFAK’s Månedskonkurrencer:
● Billedfiler skal sendes til upload@kfak.dk via WeTransfer, så de er billedsekretæren i hænde senest kl. 24.00 på
afleveringsdagen. (Send i god tid den digitale fil. Hvis filen af forskellige årsager ikke kommer frem, og I dermed ikke får kvittering –
er det for sent at opdage det om tirsdagen, idet billederne da formentlig er afleveret til dommeren).
● Der kan højst indsendes 2 billeder i hver kategori. Serier (3-6 billeder), tæller som et billede.
● Billeder til bundne emner skal være optaget EFTER 16. marts 2021.
● Der gives point til de 25 bedst placerede billeder i hver kategori + 1 point for at deltage pr. billede.
● Navngivning af de digitale filer: Skriv først D1 eller D2 (papir: P1 eller P2) så en tankestreg og medlemsnummer (3-cifret
tal) så ny tankestreg og en evt. titel Hvis ej på internettet så slut af med #.
Fx D2-123-titel# (alt efter medlemsnummer(incl. Titel) kan dog udelades) Dette er en forenkling i forhold til tidligere.
Undlad venligst en anden rækkefølge og alle mulige tegn og tekster – som billedsekretæren så skal bruge tid på at slette
eller rette.
Papirbillederne markeres med medlemsnummer og pil op i nederste højre hjørne.
Indsend venligst ALLE billeder (papir+digital) i en samlet sending. Og husk billedformatet 4096x2160 pixels. Skriv navn
eller medlemsnummer i beskedfeltet i WeTransfer, og gerne også hvilken konkurrence. Man får automatisk kvittering ved
brug af WeTransfer, sender man på andre måder kan man ikke påregne kvittering.
KFAK’s Månedskonkurrencer –vedr. Serier:
● Marker næsten som til alm. Månedskonkurrence men sæt bogstaverne A,B,….F efter D1/P1 eller D2/P2
Fx D1A-xxx-titel – D1B-xxx-titel – og et samlebillede som D1S-xxx-titel - Igen # til slut, hvis ej på nettet.
● På bagsiden af papir-billederne anføres rækkefølgen A,B,C….F. medlemsnummer samt pil opad i nedre højre
KFAK, Amdings natur-konkurrencen:
• Konkurrencen afvikles kun i papirbilleder. Der skal indleveres 5 billeder til konkurrencen (ingen serier)
• Konkurrencen er åben for alle medlemmer.
• Se de NYE konkurrencereglerne på www.kfak.dk under konkurrence-regler.

Region Nord:
● Check de præcise regler på Region Nords Hjemmeside: http://www.rnfoto.nu/
● Husk at billederne skal afleveres i KFAK normalt 1 uge før sidste upload-dag.
● Husk at kontrollere hvilket format billederne skal afleveres i.

Side 2

hjørne.

HOVED-INDHOLD
Måneder:
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni

Side:
4
6
8
10
13
15

Workshop:
Affinity Photo
Blitz
Print/passepartout
Video 1
Video 2

Side:
6
8
4
10
13

Billed-visning/foredrag:
Chad – Elsebeth Olsen
Christine Louw – Kunstfotografi
Efterårets ture
Fokus på Focusgrupperne
Frederikke Brostrup – Familiefoto
Grønland – Jakob Lautrup
Island - Fine & Dorthe på vulkaner
Karen Vikke – minimalisme
Lapland – Jan viser billeder
Lyd og billeder
Medlemmer viser billeder
Nepal – Claus Andreasen
Tanzania – Monica Mahoha

Ture:
Side:
Fotorejse
14
Mølleå/Rådvad
15
Roskilde
15
Vestre Kirkegård
14
Focus-grupper
Tivoli
15
Kontakter
Klik på billeder i programmet – og der vendes tilbage til Hoved-indholdet.

Side:
10
8
4
4
11
13
7
6
8
6
4
5
13

Fotografers billeder:
Børge Niels Kjeldsen
Christine Louw
Claus Andreasen
Dorthe/Fine
Egon Andersen
Elsebeth I. Hansen
Elsebeth Olsen
Frederikke Brostrup
Hans-Henrik Holfelt
Henning S. Petersen
Henrik Boserup
Inge Olander
Jakob Lautrup
Jesper Bøg
Karen Vikke
Lise Holm-Petersen
Monica Mahoha
Poul Jensen
Ulrich Jakobsson

Side:
Forside
8
5
7
7, 12
15
10
11
9
12
3
4
11, 13
15
6
7
13
14
5

16
16

Mandagsmøder mærket ● forsøges sendt via ZOOM. Workshops kun når nævnt i programoversigten.

:
Foto: Henrik Boserup
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JANUAR
●Mandag
3. januar
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 6.
december 2010.
Indlevering til 4. månedskonkurrence:
Papirbilleder: Et møde (eller mødes)
Digitale billeder: Frit emne

Onsdag

Workshop: Print og passepartout.
Fine og Dorthe vil gennemgå printprocedurerne i Lightroom og hvordan klubbens to printere fungerer. Tag en
billedfil med, som du godt kunne tænke dig at få printet.
Derudover vil dem, som ikke skal printe, kunne lære at lave passepartout.

●Mandag

Billeder fra efterårets ture: (2/8 Banegården, 9/8 Kongelundsfortet, 23/8 Tokkekøb Hegn og 30/8
Aftenfotografering).
Indsend 10 af jeres bedste billeder inden kl. 16 på upload@kfak.dk via WeTransfer.com

5. januar
kl. 19.00.

10. januar
Kl. 19.00.

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 3. månedskonkurrence:
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens
medlemmer.

●Mandag 17.

Fokus på Fokusgrupperne:
Kvindegruppen, Kaosgruppen og Søndagsgruppen er navnene på de tre aktive grupper i KFAK. Hver af
grupperne vil i aften fortælle om deres virke og vise nogle af de billeder, der er arbejdet med i grupperne.
Henning Schjødt Petersen orientere om tirsdagsgruppen.

●Mandag

Medlemmer viser billeder:
Fire af vores medlemmer viser egne billeder og fortæller om, hvad fotografi betyder for dem. Medlemmerne er
Susana Borras, Anders Buch Kristensen, Børge Kjeldsen og Aliki Skytte Pedersen.

januar
Kl. 19.00.

24. januar
Kl. 19.00.

Foto: Inge Olander
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●Mandag
31. januar
Kl. 19.00.

Claus Andreasen fra Momento. Nepal:
I november 2021 tog medlemmer af Fotogruppen Momento på fototur til Nepal. Turleder på turen var Claus
Andreasen, medstifter af Momento. Claus har rejst intensivt i Nepal siden 1997 og været turleder på adskillige
ture i Himalaya.
I aften skal vi høre lidt om, hvad Nepal er for et land, lidt om Claus’ tidligere ture, samt selvfølgelig en masse om
fototuren i november. Undervejs ser vi en masse billeder fra et af de bedste “fotolande” i verdenen.
Efterfølgende vil der være tid til en masse spørgsmål.

Foto: Claus Andreasen

Indlevering af papirbilleder til RNFoto Papir 2.

Foto: Ulrich Jakobsson
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FEBRUAR
Onsdag 2.
februar
kl. 19.00.

Workshop: v. Steen: Affinity Photo – Afløseren til Photoshop?
Det er billigt, og kan meget – Ligner umiddelbart photoshop – men tingene gøres på en lidt anden måde.
Tag gerne en computer med, gerne med Affinity Photo installeret (try-version kan hentes på: https://affinity.serif.com/en-gb/photo
(vælg Køb og derefter Try ).
Jeg gennemgår programmets almindelige funktioner, I får min gennemgang på et Power-Point program
udleveret. som fungerer som en begynder-mini-manual – og I får også billedeksempler som kan bruges til de
øvelser vi laver sammen. Kurset er beregnet til begynderen af programmet.

●Mandag 7.
februar
Kl. 19.00

Bedømmelse af 4. mdr. konkurrencen:
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori, af de billeder der blev indleveret 3.
januar 2022.
Indlevering til 5. månedskonkurrence:
Papir: ”Frit emne” Digitalt: : ”Mønstre”

●Mandag

14. februar
Kl. 19.00

Lyd og Billeder:
KFAK fik pæne placeringer ved Den Nationales konkurrence i gruppen Lyd og Billeder. Lisbeth Larsen og
Jakob Lautrup fra KFAK og tidligere medlem Troels Svendsen vil fortælle om, hvilke typer af lyd og billeder
man kan lave, vise eksempler herpå samt kort vise, hvordan man gør.
Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 4. månedskonkurrencen:
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens
medlemmer.

●Mandag

21. februar
Kl. 19.00

Karen Vikke – Iphone og minimalisme:
Jeg begyndte for ca. 7 år siden
at fotografere. Jeg har altid kun
fotograferet med min IPhone og
ligeledes redigeret billeder på
den. Jeg kan godt lide at bruge
den, da den altid er lige ved
hånden og jeg kan være klar til
at tage et billede med det
samme, hvis jeg ser noget
fotogent. Igennem årene er min
stil blevet mere
og mere minimalistisk og jeg
bruger ligeledes også farver
mere og mere i mine billeder.
I kan bl.a. se nogle af Karen
Vikkes billeder på Instagram og
Facebook.

Foto: Karen Vikke
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Torsdag
24. februar
Kl. 19.00

Fotoduel mellem KFAK og Momento:
Fotoduel mellem KFAK og Momento: Fotoduellen, der afvikles hos Momento, er en duel på digitale billeder.
Hver fotoklub medbringer 59 digitale billeder. Billederne duellerer parvis og den klub, der til sidst har vundet
flest dueller, har vundet årets fotoduel.

●Mandag

Med Fine og Dorthe på vulkaner:

28. februar
Kl. 19.00

Kom og se billeder fra vores 10-dages tur langs Islands sydkyst. I får et indtryk af den smukke natur med
blandt andet gletchere, klipper, lavamarker, vandfald og islandske heste, og derudover ses spor af
menneskelig aktivitet i form af kirker, et flyvrag og kilometervis af asfaltveje
Indlevering af papirbilleder til RNFoto Serie-konkurrencen.

Foto: taget af Dorthe og Fine ved selvudløser.

Foto: Lise Holm-Pedersen

Foto: Egon Andersen
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MARTS
Onsdag

Workshop - Blitz. V/ Jesper Bøg:
Blitz –på eller i kameraet eller den der er til at sætte på toppen – kan den bruges?
Jeg har flere gange fået spørgsmålet: Hvordan virker den blitz der er på kameraet? Tag kamera og blitz med,.
så ser vi på de forskellige indstillinger der er på kameraet og blitzen. Vi afprøver nogle situationer som viser,
hvordan blitz indvirker på billedet. Man er også velkommen til at tage billeder med og dele sine erfaringer. Gode
såvel som dårlige. Jeg har selv en hel del “How not to do” billeder

●Mandag

Bedømmelse af 5. mdr. konkurrencen:
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori, af de billeder der blev indleveret 7. februar
2022.

2. marts
kl. 19.00

7. marts
Kl. 19.00

Indlevering til 6. månedskonkurrence:
Papir: Vind og Vejr. Digitalt: Frit emne

●Mandag
14. marts
Kl. 19.00

Jan vil vise billeder fra vandringer i det svenske Lapland:
Billeder både fra Nordbotten og Vesterbotten i Sverige. Der vil også indgå lidt om vægt og andet, når vandringen
er med telt. Sidst kommer der lidt om Nordlys.
Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 5. månedskonkurrence.
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens medlemmer.

Torsdag
17. marts
Kl. 19.30

●Mandag
21. marts
Kl. 19.00

Bedømmelse af RNFoto Papir 2 konkurrencen:
Arrangør: Køge Fotoklub, Lokation meddeles senere.
Christine Louw – valgte kunstfotografiet til:
Christine Louw vil fortælle om rejsen fra drømmen om at blive fotograf til ikke at turde tage uddannelsen, til at
kaste sig ud som selvstændig fotograf med opgaver som bl.a. skolefotograf og dokumentarist, til endelig at finde
sit eget kald og gå efter drømmen om at blive
kunstfotograf. Her er naturen og Christinas fantasi
centrale elementer. Foredraget vil handle om at
turde tage nogle valg, selvom det føles som at kaste
sig ud uden sikkerhedsnet. Christina vil vise billeder
fra sit liv som professionel fotograf henholdsvis
kunstfotograf.
Se evt. mere om og af Christine på www.louwfoto.dk
og http://www.facebook.com/Christine-Louw110374627359153

Foto: Christine Louw
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●Mandag
28. marts
Kl. 19.00

KFAK- generalforsamling:
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår
5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af revisorer samt suppleant
7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden senest 7 dage før
generalforsamlingen.

Foto: Hans-Henrik Holfelt
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APRIL
●Mandag
4. april
Kl. 19.00

Bedømmelse af 6. mdr. konkurrence:
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori, af de billeder der blev indleveret 7. marts
2022.
Indlevering til Amdings Naturkonkurrence:
(Husk nye regler for Amdings-konkurrencen – læs på hjemmesiden under konkurrenceregler).
Der skal afleveres 5 billeder, med uberørt natur, uden synlige tegn på redigering.
Der er denne gang præmier til nr. 1 og 2.

Onsdag
6. april
kl. 19.00

Workshop: Video 1 : Stillbilled-kamera som video-kamera v. Jesper Bøg:
Langt de flest digitale kameraer kan optage video. Men kvaliteten er ofte meget svingende.
Men hvis man sætter kameraet rigtig op, kan de flest tage endda overordentlig gode videoer. Men det kræver, at
man forlader auto indstilling (med undtagelse af fokus, der næsten altid er på auto).
Vi kigger på de manuelle indstillinger, der kan hjælpe os til at tage god video. Og som faktisk er de samme, som
når man tager gode stillbilleder. Så det bliver en aften med blænde, lukketid, iso, frame/sek og T-tal. Men tag dit
kamera med, for det bliver det lidt sjovere når, man selv kan se hvordan det virker.

●Mandag
11. april
Kl. 19.00

Elsebeth Olsen viser billeder fra Chad:
Wodaabe kvægnomaderne i Chad, samles en gang årligt mange forskellige steder i Sahelregionen. Hver
stamme har deres særlige påklædning, som er særdeles farverig. Mændene optræder med sang og dans, og
lokker kvinderne med at spile øjnene op, og vise deres hvide tænder. De gifte kvinder (første mand vælges af
familien) kan så se, om der er nogen af disse mænd, som de bedre kan tænke sig end ham de allerede har, og
så er der frit slag. Vi boede en lille uges tid midt mellem stammerne og deres hundredvis af køer.

Foto: Elsebeth Olsen

Intern bedømmelse af ikke
antagne billeder fra 6.
månedskonkurrence:
Billederne vises og er autor til
stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens medlemmer.
Mandag
18. april kl.
19.00
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2. påskedag. Intet møde.

●Mandag
25. april
Kl. 19.00

Frederikke Brostrup:
Hun er en af de få dokumentariske familiefotografer herhjemme. Hun har gennem 15 år fotograferet over 1000
familier, hvor hun over timer følger familien gennem hverdagens rutiner og almindeligheder. Frederikke er meget
optaget af at skildre
barndommen og familielivet
med ømhed og stor respekt for
den enkelte familie.
www.frederikkebrostrup.dk

Foto: Frederikke Brostrup

Tirsdag
26. april
Kl. 19.30

Bedømmelse af RNFoto Serie konkurrencen:
Arrangør: Fototosserne, Helsingør. Lokalitet meddeles senere.

Foto: Jakob Lautrup
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Foto: Egon Andersen

Side 12

Foto: Henning Schjødt Petersen

MAJ
●Mandag 2.

Bedømmelse af Amdings Naturkonkurrence:
En ekstern dommer gennemgår alle de billede,r der blev indleveret 4. april, og finder vinderne til præmierne.

Onsdag

Workshop: Video 2 for stilfotografer – redigering - med Rasmus Nielsen

maj
Kl. 19.00
4. maj
kl. 19.00

●Mandag 9.
maj
Kl. 19.00

Når videooptagelserne er i hus, består de af en hel række optagelsessekvenser, der skal klippes og redigeres
for at lave en færdig video. Rasmus vil i aften vise, at det kan gøres ret enkelt, og at der findes flere gratis eller
billige programmer på nettet, der kan løse opgaven.
Monica Mahoha:
Monica fra Fotoklubben Kronborg har et særligt forhold og
kendskab til Tanzania via sine familierelationer.
Monica vil vise billeder langt væk fra turistens Tanzania
om mennesker hun har mødt, deres liv og deres historier.
Vi kommer med indenfor i deres liv og deres hverdag.

Foto: Monica Mahoha

●Mandag
16. maj
Kl. 19.00

Jakob Lautrup viser billeder og fortæller om sine ture til Grønland:
I 2005 kårede alverdens frimærkesamlere årets bedste Grønlandske frimærke. Det blev 'Ilulissat Isefjord', der
vandt. Fotoforlægget er taget af Jakob Lautrup. Og hans billeder er blevet brugt mange andre steder. Blandt
andet til at se, hvor meget isen smelter på Grønland, som følge af den globale opvarmning. I aften vil Jakob
fortælle om nogle af de spændende historier der foregik bag kameraet og baggrunden for de billeder, som han
viser.

Foto: Internettet

Foto: Internettet
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Mandag
23. maj
Kl. 19.00

Fototur Vestre Kirkegård:
Vestre Kirkegård tæt på Vesterbro og Carlsberg blev anlagt i 1887 og er Danmarks største kirkegård. Den
rummer mange forskellige afdelinger, bl.a. Vestre Katolske Kirkegård, Mosaisk Vestre Begravelsesplads,
Muslimske grave og en stor tysk gravplads i den sydlige ende. Og afdelingen ved ”det Røde Hav” med
især venstrefløjspolitikeres grave.
Mødested: Hovedindgangen, Vestre Kirkegårds alle 15 – ca. 400 m fra Carlsberg
S-station.
https://www.kk.dk/artikel/vestre-kirkeg%C3%A5rd-mellem-sydhavnen-valby-og-vesterbro


Uge 21

 Mandag
30. maj
Kl. 18.00
NB. Bemærk
tidspunkt

KFAK Fotorejse:
På grund af usikkerheden omkring smittesituationen i Danmark og i udlandet, bliver både rejsemål og
rejsetidspunkt besluttet senere.
Sommerafslutning:
Sommerafslutningen er årets hyggelige grillfest, hvor vi uddeler fotoklubbens vandrepokaler og andre præmier
til de fotografer, der har gjort sig fortjent til at blive hædret.
Du skal selv medbringe dine egne bøffer, pølser,
fisk e.l. til grillen.
Fotoklubben sørger for en varm grill og tilbehøret
til et vellykket festmåltid.
Drikkevarer kan købes til normale klubpriser.

Foto: Poul Jensen
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JUNI
Mandag
6. juni
Intet møde

2. Pinsedag: Intet møde.

Mandag

Fototur til Mølleåen og Rådvad:
Aftenens fototur går til Jægersborg Dyrehave og den nedre del af Mølleåen før den løber ud i Øresund ved
Strandmøllen. Der er en smuk gåtur på ca. 2 km gennem skoven til Rådvad og de smukke fredede
industribygninger ved Rådvaddam.
Tilbage fra Rådvad er der gjort klar til lejrbål og ristede pølser.
Mødested ved P-pladsen ved Røde Port for enden af Strandmøllevej, der ligger 400 m nord for
Strandmøllekroen.
Fælleskørsel fra klubben kl. 17.15 ved tilmelding hos formanden.
https://www.raadvad-smedie.dk/historie.aspx

13. juni
Kl. 18.00

Mandag
20. juni
Kl. 18.00

Tur til Roskilde:
Vi skal se hvad Roskilde har at byde på. Der er både gamle bygninger og små snævre gader, samt mere
moderne byggerier. Man kan også tjekke havnen.
Vi mødes på Stændertorvet på Cafe Vivaldi. Herfra kan man jo så aftale at følges rund i byen. Vi slutter af
igen på Cafe Vivaldi og udveksler kamera erfaringer. Der var engang, hvor man kunne få Rød Tuborg fra fad på
Cafe Vivaldi – men så heldig har man nok ikke lov til at være?

Foto: Jesper Bøg

Mandag
27. juni
Kl. 18.00

KFAK-sæsonafslutning i Tivoli:
Traditionen tro slutter vi sæsonen af med et lille digitalt fotorally med 5
emner. Billederne skal være taget samme aften i Tivoli inden haven
lukker. Vi mødes ved Tivolis hovedindgang på Vesterbrogade.
Kl. 20.30 mødes vi i Biergarten og ønsker hinanden god sommer.
Ove Lyngsie leverer emnerne og er dommer ved bedømmelsen af Tivoli
konkurrencen til efteråret.
Programmet for efteråret udkommer.

Foto: Elsebeth Isberg Hansen
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GRUPPER:
Kaoz-gruppen: Kontaktperson: Nils Hastrup.
Gruppen beskæftiger sig med fotografering, billedinspiration og dialog om billeder.
Gruppen holder møde 4. onsdag i månederne august til maj.
Tirsdagsgruppen: Kontaktperson: Henning Schjødt Petersen Tel 22740621
Gruppen holder møde 2. tirsdag i måneden, kl. 19.30
Med udgangspunkt i klubbens og andre konkurrencer ser vi på ide, komposition, redigering og udskrift af
medlemmernes billeder.
Søndagsgruppen: 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.
Kvindegruppen: Kontaktperson: Lise Holm-Petersen:
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.

KONTAKTER
Klublokaler:
Jagtvej 11, st. th.
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: 30. november 2021
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