
VELKOMMEN TIL VORES NYHEDSBREV!

Køge Fotoklubs nyhedsbrev er et nyt tiltag:
Vi prøver med dette initiativ at holde dig orienteret om konkurrencer og arrangementer i
klubben. Mellem nyhedsbrevene kan du altid konsultere klubbens program og hjemmeside.
Og samtidig opfordrer vi til, at du kommer med indlæg om din fotografering. Det kan være i
form af nogle billeder, forslag til ture, indslag på klubaftener eller anbefalinger om gode
fotosteder. Mail til Jørgen.
Vi håber, at du tager godt imod nyhedsbrevet og deltager aktivt.
Du vil modtage det i god tid i relation til klubbens program, der som sædvanligt kan ses på
hjemmesiden.

Spændende foredrag d. 17. januar 2023:
Fotograf Jonas Dalgaard Madsen, Næstved
Fotoklub.
Jonas vil fortælle om sin karriere og vise nogle
af sine interessante billeder. Desuden vil han
komme ind på, hvordan man kommer til at
deltage i internationale konkurrencer.

Kommende arrangement

K5 har som tema overskriften "VÅD". Og den er defineret således:
Skabninger eller genstande, der har været udsat for vand/regn.
"Skabninger " og "Genstande" skal forstås i vid forstand, så der er
mange muligheder for at lade fantasien og kameraet arbejde!
Husk at der er aflevering på klubaftenen d. 6. december.
(Husk også den digitale konkurrence!)

Foto: Jonas Dalgaard Madsen

Bestyrelsen har besluttet at aflyse de to før-visninger i
foråret. De har efterhånden overlevet sig selv.
Vi har i stedet gjort plads til et par interessante
arrangementer, bl.a. med fotograf Jonas Dalgaard
Madsen. Se omtale ovenfor.
Hvis man har behov for at få vurderet billeder inden
konkurrencerne, kan man bede et af klubbens
medlemmer om at være sparringspartner.

Konkurrence K5

Nyt - nyt - nyt

Nyhedsbrev 1, November, 2022



Diamanten Lee Miller til 14. januar 23

Fotografisk Center Ung dansk fotografi
til 18. decembe 22

December i Fotografisk Center
I december kan du opleve årets udgave af Ung dansk
fotografi, kurateret af Mathias Kryger, og du kan også
møde kuratoren til en omvisning i udstillingen den 8.
december kl. 17.

Desuden den aktuelle udstilling med kunstneren August
Vinther Thomsen på vores udstillingsplatform Breaking
for ung og up-coming fotokunst. Og endelig åbnet en ny
udstilling med den amerikanske kunstner Lauren Crow på
vores digitale udstillingsplatform ON THE GO.

Stevns Fotoklub
Kulturloftet,
Udstillingen ”Fotografiets Mangfoldighed”
(Åben i bibliotekets
betjente åbningstid) til 17.december 22

Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 1, 4660 Store
Heddinge

Urban landskabsfotografi

https://www.youtube.com/watch?v=rHkJMwdog1g

Sean Tucker: Inspiration til farver.

https://www.youtube.com/watch?v=WlTaCD92EFA

Street inspiration.

https://www.youtube.com/watch?v=qIAjOEzb6OM

Foto: Lee Miller

Udstillinger:

Informative og spændende YouTube videoer
(fra Dyrberg):



Udstillinger (fortsat)

Frederiksborg Slot Portrætter 1982 - 2012
Slut 26. februar 2023

Louisiana Tyskland i 20'erne
Bl.a. August Sander
Tysk fotograf

Slut 19. februar 2023

Samme Gauri Gill
Indisk fotograf

26. januar - 10. april 2023

Foto Ole Christiansen

August Sander er en nøglefigur i
fotografiets historie, og hans
indflydelse som fotograf kan
mærkes gennem det 20.
århundrede gennem arbejdet af
Diane Arbus, Walker Evans og
Bernd og Hilla Becher. Det
fortsætter med at fascinere i dag.

Gill benytter sig af en lang række
fotografiske genrer, hun arbejder i
sort-hvidt og farve, analogt og
digitalt. Tilgangen er empatisk og
solidarisk, men helt usentimental og
stilmæssigt spænder hendes
billeder fra en nøgtern realisme til
en nærmest “magisk
dokumentarisme.”

Foto August Sander Foto Gauri Gill

På udstillingen kan man se
portrætter af mennesker fra den
danske og internationale
kulturscene. Her er verdensstjerner
som Leonard Cohen, Yoko Ono og
fremtrædende personer fra den
hjemlige, danske offentlighed som
Suzanne Brøgger, Poul Schlüter og
Medina. BILLEDER, hvis motiver
tager afsæt i det menneskelige.


