
Godt nytår!
Så er vi klar til en frisk start. Vi lægger ud med en kort omtale af dommeraftenen tirsdag d. 3.
januar. Helle Dahl stod for bedømmelsen af bundet emne og frit emne....

Reminder!
Spændende foredrag d. 17. januar 2023:
Fotograf Jonas D. 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

Foto: Jonas D. Madsen

Nyhedsbrev 6. januar 2023

Helle Dahl havde påtaget sig med kort varsel at vurdere vores konkurrencefotos.
Hun gennemgik dem med fine og grundige kommentarer, der alle var præget af et positivt
udgangspunkt.
Forinden fortalte hun om sin egen baggrund som fotograf og viste nogle af sine billeder. Der var også tid
til at fortælle om fotoklubben Key Point i Måløv, som adskiller sig fra vores klub i både antal
medlemmer, større spredning i alder og en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. Og ikke mindst
hvad kontingentet angår, 2500 om året (!) Men der har man også sit eget fotostudie og en dynamisk
lærer/fotograf som underviser.
Hendes gennemgang af vores billeder var præget af dels objektive, dels personlige/subjektive kriterier.
Hun roste alle billeder, dog undertiden med forslag til lidt rettelser hist og pist. Og hun gav forum for en
meget åben debat om de enkelte billeders kvaliteter.
Så alt i alt en udbytterig aften – med desværre meget få fremmødte - 5 (!) medlemmer.

Hermed til lykke til vinderne i de to kategorier

1. Bundet emne ”Våd”:Michael Dyrberg 2. Frit emne: Jette Bjerrregaard



Diamanten Lee Miller til 14. januar 23

Fotografisk Center
Ny udstilling med Jane Jin Kaisen fra 14.1 - 12.3.23

Kommende
Foto: Lee Miller

Udstillinger:

Informative og spændende YouTube videoer
(Dyrberg): Denne her er ret interessant på flere måder. Er man til landskaber, er Lake District et område,
man må besøge, hvis man er på de kanter, eller vil på fotoferie i et unikt område.
Desuden får man et godt indblik i, hvordan efterbehandling af et billede kan give et helt andet indtryk med et
imponerende resultat.
https://www.youtube.com/watch?v=zZNsm4cumQY – Lake District

Intern konkurrence Køge Fotoklub, stilling pr. 1.1.2023

K6 har som tema overskriften "EUFORI". Og den er defineret
således: Eufori – Markant ytring af glæde, ses f.eks. i sport
Bemærk, at eufori kan udvises af alle levende væsener...
Husk at der er aflevering på klubaftenen d. 31. januar
(Husk også den digitale konkurrence!)

Konkurrence K6

https://www.youtube.com/watch?v=zZNsm4cumQY


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.


