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Kunstfotograf
Ingrid Bugge

Fotografi. Vi har fået ny formand,
næstformand, ny billedsekretær, sekretær,
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Den Nationale 2015
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Fællesfynske
fotomesterskab 2014

Foto: Stefan Mehl Ludvigsen

Afholdt i Ringe af Midtfyns Fotoklub
Tekst: Finn Nielsen, Midtfyns Fotoklub

Ringe Bibliotek dannede i weekenden 15/11 – 16/11 rammen omkring
den årlige Fællesfynske Fotoklubbers fotoudstilling med tilhørende
konkurrence. De deltagende
fotoklubber var Midtfyns Fotoklub, Odense Fotoklub, Odense
Fotografiske Amatørklub, Svendborg Fotoklub, Ærø Fotoklub og
Østfyns Fotoklub. Hver klub
bidrager med 2 medlemmer til
Fælles Fynske-styregruppen, som,
udover udarbejdelse af reglerne
omkring arrangementet, står for
en del af de praktiske opgaver.

Selve ophængningen og afviklingen af
weekend arrangementet stod Midtfyns
Fotoklub for, ligesom den efterfølgende
2 ugers særudstilling af alle præmierede
billeder. Et særkende ved Fælles Fynske
er, at alle indleverede værker (327) bliver
vist på fotoudstillingen, uanset om de er
accepterede til point-regnskabet eller ej.
Da Fælles Fynske har SDF godkendelse,
er den også åben for SDF medlemmer
bosat på Fyn og omliggende øer og ikke
medlem af nogen fotoklub. Det benytter
et par fotografer sig af hvert år.
Dette års dommertrio bestod af: Birgitte
Carol Heiberg (pressefotograf på Fyens
Stiftstidende), Kurt Stær og Mogens
Bøggild Kristensen – begge fra Hedensted Fotoklub.
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Resultatet blev at Nicolai Godvin fra OFA
blev Fælles Fynske Mester foran
Flemming Winther (OFA) Poul Chr. Jensen
(OFA) Johnny Kristensen (Midtfyns FK)
og Niels Jørgen Valentin (OFA).
Fælles Fynske Klubmester blev Odense
Fotografiske Amatørklub.
Sammenholdt med den samlede del
tagelse i Fælles Fynske 2013 må vi notere
en tilbagegang på ca. 10% i antal
indleverede værker. Det dækker over en
større tilbagegang for Monochrome og
Serier, mens Farve-Papir havde fremgang.

Foto: Johnny Kristensen, Midtfyns FK. Dead trees. Bedste natur

Foto: Flemming Winther, OFA, Silhuet. Guld Farve Papir
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Foto: Erling Hollmann, OFA, VITO. Bedste reportage

Foto: FP Jessen, Ærø FK. Ved Vejnæs. Bedste landskab

Foto: Johnny Kristensen, Midtfyns FK. Watch your back. Bedste portræt

Se flere billeder og resultater på: www.fynfoto.dk
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Mennesker,
Monochrome og
Manipulation

La n d s m ø d e i O d e n s e

Tekst og foto Nicolai Godvin, OFA

Året er 2008 og jeg er på vej fra Hørsholm ud til mit arbejde, som ligger ude
på Stamholmen i Hvidovre. Det er tidlig
morgen og klokken er omkring 06.00. I
min jakkelomme har jeg som altid mit
lille Sony lommekamera med mig. Har
altid været glad for at fotografere på

amatørplan. Men grundet et længerevarende kræftforløb i 2008 hvor jeg desværre efterfølgende mistede mit arbejde,
satte jeg mig samtidigt for at lære alt om
hvordan et kamera virker og hvad man
egentlig kan udover at tage billeder på
programmet “auto”-indstilling, da det at
fotografere giver mig ekstremt meget
livskvalitet og livsglæde i det daglige.

Nicolai Godvin blev Fynsmester ved Fælles Fynske 2014
Her fortæller han om sig selv og sin fotografiske udvikling.

Fiskenettene - antaget
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Last minute. Guld medalje + bedste eksperiment

Selvportræt – jeg arbejder med nye eksperimenter i Photoshop

Before the storm. Antaget
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Fyn s m est e r N i co la i G o dv i n

Efter min operation var jeg sengeliggende
i mange måneder og det var faktisk først
her det for alvor tog om sig med min
fotografering, da jeg i samme omgang fik
mulighed for at købe mit første spejl
refleks-kamera. Jeg besluttede mig hurtigt for, at nu skulle jeg lære ALT om hvad
man kan med et spejlreflekskamera og
hvor langt man kan presse det til det
yderste. Jeg købte adskillige fotobøger
og fik hurtigt øje på en dygtig fotograf
fra USA, som idag har udgivet en lang
række fotobøger om fotografering,
nemlig Scott Kelby. Det der tiltaler mig
meget, er hans måde at lære fra sig på
uden at det ender i de store kryptiske
forklaringer om hvordan han fotograferer. Alt skulle selvfølgelig afprøves og
det kunne kun gå for langsomt, med at
få afprøvet kameraets mange funktioner.
Flyttede så også til Fyn i slutningen af
2008 og fik hurtigt meldt mig ind i en
lokal fotoklub i Nyborg i 2009. Tænkte at
det var en god måde at lære endnu mere
om fotografiet. Nåede at være der i ca. 4
år, samtidig med, at jeg hvert år deltog i
Fælles Fynske. Lyttede meget til hvad
dommerne sagde hvert år til gennemgangen af de præmieret billeder og skrev
mig det bag øret. I 2013 blev det så til en
samlet 2. plads ved Fælles Fynske hvilket
bare gav mig ”endnu mere blod på tanden”. Når jeg tænker et par år tilbage,
synes jeg det er vildt som mit billedsyn
har ændret sig. Da jeg startede med at
fotografere, ville jeg helst have det skulle
være uden mennesker på. Blev faktisk
irriteret over, når folk gik ind i mit billede.
Idag kan jeg næsten ikke tage et billede
uden at der SKAL være mennesker på og
er nu nået dertil, at min store interesse
ligger i Street-fotos i monochrome.

Ghost. Medalje: Bedste humor

Men en ting er sikkert – jeg deltager igen
til Fælles Fynske i 2015.

Valgte så at skifte til ny fotoklub, OFA i
Odense i 2014, da jeg synes der var flere
derinde som havde mange af de samme
interesser som jeg - både fotografisk
men også omkring photoshop! Det skal
ikke være nogen hemmelighed, at jeg er
glad for det og har brugt mange timer
foran skærmen på youtube for at lære
nogle gode tips & tricks man nu kan i
dette program.
Har et helt konkret mål med det, men
hvornår jeg når det mål er uvist, eftersom jeg også lige er blevet far igen d.13.
januar 2015.
Men en ting er sikkert - jeg deltager igen
til Fælles Fynske i 2015.

Fynsmester Nicolai Godvin
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La Bayadére

Man skal ville det
Man skal ville det. Dette er i al korthed kunstfotografen Ingrid Bugges
forklaring på, hvorfor man bruger to indtægtsløse år samt adskillige
hundrede tusinde kroner af egen lomme på at realisere et kunstprojekt.
Af Erik Jørgensen Foto Ingrid Bugge

Det lå måske ikke lige for, at ingeniøruddannede Ingrid Bugge
skulle blive en af Danmarks anerkendte kunstfotografer. Men
sådan gik det. Og sådan begyndte det egentlig også.

Der har ikke altid stået kunstfotograf på Ingrid

”Jeg har altid interesseret mig for fotografi og fik mit første
kamera, da jeg var 14”, fortæller Ingrid. ”Det var en Nikon F3.
Det var helt fantastisk at kunne gå rundt og indfange de ting,
der bevægede mig.” Senere lykkedes det hende med stort
b esvær at komme i lære som fotograf, men stedet var ret

rædselsfuldt, og så læste hun til bygningsingeniør.

Bugges visitkort. Engang stod der bygningsingeniør
med speciale i trafikplanlægning. Ansættelsesstedet
var rådgivningsfirmaet COWI og senere trafik
selskabet HT, og senere igen blev det Danmarks Radio.
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Kameliadamen 2014
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Ku n st foto g ra f I n g r i d B u g g e

Et Folkesagn

Visuel kommunikation
”Det var egentlig lidt af et tilfælde, at
jeg blev ingeniør,” siger Ingrid. ”Allerede
hos COWI begyndte jeg at arbejde med
visuel kommunikation. Det handlede om
at inddrage borgerne og at visualisere
og kommunikere de mange uforståelige
ting, der foregik i denne ingeniør

verden.”
Arbejdet med visuel kommunikation
fortsatte i Danmarks Radio, hvor Ingrid
arbejdede med kommunikation over nettet. Dengang var nettet meget tekst

båret, og den billedmæssige formidling,
som vi kender i dag, var kun i sin vorden.
”Der var måske et billede på forsiden,”
siger Ingrid, ”og så var resten tekst.”
Selvstændig i 2007
I 2007 tog Ingrid Bugge springet og blev
selvstændig fotograf. Nu skulle det være
slut med at gå på kompromis for at gøre
en arbejdsgiver glad.
”Jeg påtager mig opgaver inden for en
række genrer,” fortæller Ingrid. ”Jeg laver
både portrætter og reportagefotografi.

Et Folkesagn
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Jeg leverer også billeder til reklame
bureauer og laver udsmykningsopgaver.
Så det er i det hele taget en bred vifte.”
Ingrid er meget fascineret af de klassiske
malere som Leonardo da Vinci og Rembrandt. Det er især måden, de lægger
deres lys på. Det er den dramatik, som
den klassiske malerkunst arbejdede med
i samspillet mellem baggrund, mellemgrund og hovedmotiv.
”Jeg maler ikke med en pensel på et lærred”, fortsætter Ingrid. ”Jeg maler med

Ku n st foto g ra f I n g r i d B u g g e

Kameliadamen

mit kamera, men jeg bruger de samme
virkemidler som de klassiske malere til at
fremhæve former, stemninger og fortællinger i mine værker.”
Menneskekroppen
Uanset viftens bredde er det de store
fotokunstprojekter, Ingrid brænder for.

Og fælles for projekterne er, at de
handler om mennesker. Det er især

menneskekroppen, der er det bærende
element i hendes kunst. Som hun
udtrykker det i sit artist statement:

”Menneskekroppen, bevægelsen, fortæl-

lingen, det inderlige og det ærlige. Disse
er mine kunstneriske passioner.”

to modpoler. Men sådan betragter Ingrid
Bugge dem ikke nødvendigvis.

Menneskekroppen som noget yndefuldt,
menneskekroppen som noget sanseligt.
Men også mennesket i en mere filosofisk
kontekst. Dette kommer bl.a. til udtryk i
Søren Kierkegaard-projektet ”Mellem
linjerne”.

”Mellem linjerne” blev til i forbindelse
med 200 -året for Søren Kierkegaards
fødsel, og Ingrid lægger ikke skjul på en
vis indledende tøven over for projektet.
Hvordan får man som fotografisk billedkunstner hul på en person, som er så
vanskeligt tilgængelig som Søren Kierkegaard?

Søren Kierkegaards håndskrift
Projekterne ”Mellem linjerne” og ”Når
matematikken taler” er begge fra 2013
og kan måske på overfladen se ud som
13

For hvad har det egentlig med mig at
gøre, som hun udtrykker det? Hvad siger

Str e et P h oto g ra p h e r N i ls J o rg e n s e n

Et Folkesagn
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Str e et P h oto g ra p h e r N i ls J o rg e n s e n
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Søren Kierkegaard – Mellem Linierne – Hvad er en Digter

Kierkegaard, som jeg kender fra mig
selv?
Det viste sig, at Søren Kierkegaard faktisk sagde en hel del. Kierkegaard kunne
skarpt optegne en række eksistentielle
følelser, som Ingrid kunne genkende fra
sig selv, og som hun kunne anvende som
grundlag for sit projekt.
Men én ting er ord og følelser, noget
 ndet er den visuelle indgang. Man kan
a
godt lave et projekt om Søren Kierkegaard,
men kan man også lave et projekt med
ham? Ja, det kan man. Ingrid udvalgte
syv citater og blandede Kierkegaards
håndskrevne citater ind sit eget billedmateriale.
Billedmaterialet er optaget under vand.
Vand gør noget ved mennesker, som
Ingrid konstaterer. Man kan ikke høre

noget under vand, og man bliver kapslet
inde. Spændinger i ansigt og krop forsvinder, og man bliver vægtløs. Der bliver

fjernet en hel masse, og vi skal kun forholde os til, hvad vandet gør ved
mennesket, som Ingrid udtrykker det.

Selvom matematik ikke blot er formler
på en tavle, er det jo sådan, at faget
præsenteres.

Matematikken taler
Når matematikken taler, vil den i mange
tilfælde tale for døve ører. Matematik ud
over et vist elementært niveau vil for
mange være lige så utilgængeligt som
Søren Kierkegaard.

Matematikprojektet var egentlig et
video
projekt, så klik ind på Ingrids
hjemmeside og se, hvordan den visuelle
udfordring blev løst, og hvordan kunsten
og matematikken kan mødes.

”Matematik er et sprog og ikke bare
uforståelige formler på en tavle”, slår
Ingrid Bugge fast. ”Matematik kan
beskrive den verden, vi lever i, og det var
det, der vakte min interesse.” Ingrid fortæller om den italienske matematiker
Fibonacci, der lavede formlen for det
gyldne snit. Og hvad drev ham fremad?
Det gjorde formentlig et ønske om at
sætte skønhed på formel.
Projektet blev gennemført i samarbejde
med to professorer i matematik, og også
her var visualiseringen en udfordring.
16

Ballettens indre rum
”Ballettens indre rum” er Ingrid Bugges
seneste og hidtil største kunstprojekt.
Projektet har taget to indtægtsløse år og
har derudover kostet hende et beløb på
den forkerte side af den kvarte million.
”Projektets fokus var at fortolke ballettens væsen og finde en vej helt ind i
dansens sjæl og nerve”, fortæller Ingrid.
”Det var den dybe fascination over dansernes evne til at gøre lige præcis det,
der i det gyldne øjeblik gør dem så store.”

Ku n st foto g ra f I n g r i d B u g g e

De helt fantastiske kjoler, som folder sig
ud som blomster, er minutiøst konstrueret digitalt. Det samme er billederne,
hvor danserne væver sig ind i hinanden.
Om baggrunden præcis så sådan ud, og
om danserne stod lige dér, er for Ingrid
aldeles ligegyldigt. Formålet er at finde
ind til ballettens sjæl og nerve. Formålet
er ikke at dokumentere den.
Vilje og vej
Bogen ”Ballettens indre rum” er sat op
med både dansk og engelsk tekst. På
engelsk hedder den ”The Essence of
B allet”. Bogen har givet Ingrid Bugge stor
omtale i den internationale presse fra
CNN over BBC og The Guardian til arabiske Gulf Times, og nu begynder kunderne
fra udlandet at komme.
Når matematikken taler

Det var for så vidt også tiltrængt. Projektet om ballettens indre rum er blevet til
helt uden økonomisk sikkerhedsnet. To
års arbejde uden løn og en god kvart
million ud af egen lomme.
Man skal ville det, som Ingrid tørt konstaterer. Og er der en vilje, er der som
oftest også en vej.

Læs mere om Ingrid Bugges
mange projekter og se hendes
billeder på www.ingridbugge.com
Ingrid Bugge: Ballettens indre
rum/The Essence of Ballet, 138
sider, 399 kr.
Kom til Ingrid Bugges showroom
den 14. maj fra 16-18, William
Wains Gade 11, 1432 København K.
På broen

Ingrid havde gennem en periode på to år
fri adgang til at fotografere Den Kongelige Ballet under prøver på teatret. Det
kom der et materiale på 25.000 billeder
ud af, og ud af dette kæmpe materiale
er der kommet en stor udstilling på
Silkeborg Bad, bogen ”Ballettens indre

rum”, en interaktiv i-bog og en udsmykning af Kongens Nytorv i København.
Når man ser de fantastiske billeder, tænker man uvilkårligt WOW, ser ballet virkelig sådan ud? Svaret er både ja og nej.

Ja på den måde, at danserne rent faktisk
har optrådt, og nej i den forstand, at
resultatet er Ingrids helt egen fortolkning.
”Jeg er ikke dokumentarist,” siger Ingrid.
”Jeg er billedkunstner. Jeg maler med mit
kamera og arbejder digitalt for at ramme
det, som jeg gerne vil ramme.” Med
andre ord er balletbillederne et godt

stykke hen ad vejen konstruktioner. Men
samtidig er billederne blevet til i dyb
respekt for Den Kongelige Ballet.
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Ingrid Bugge

Den
Nationale
2015
Foto Poul Brath, Downstairs

Nu nærmer tiden sig for indsendelse, registrering og upload af
billeder til Den Nationale 2015.
Selvom der ikke er åbnet for
registrering og upload på hjemmesiden når bladet udkommer, er
her en kort introduktion, så man
kan gå i gang med udvælgelse og
klargøring af billeder. Der vil
løbende blive informeret på
hjemmesiden, også om hvornår

I år er der i modsætning
til sidste år ikke ændringer i reglerne, men vær
dog opmærksom på, at
ekstra kategorierne skifter
hvert år. Kategorierne i
2015 er:

• Monochrome-papir
• Farve-papir
• Digital-monochrome
• Digital-farve
• Serier-papir
• Portræt papir
• Photojournalism digital

registreringen bliver åbnet.

Registrering foregår via login på hjemme
siden. Der skal uploades en digital fil på
alle billeder, også på de papirbilleder
man deltager med. Det første billede der
uploades i hver kategori kommer automatisk i betragtning til årbogen Dansk
Fotografi. Kravene til billedfilen er desværre ikke helt fastlagt endnu, men bliver beskrevet, når der frigives til upload.
Gebyret er uændret 185 kr. for første
kategori, stigende med 15 kr. for hver

ekstra kategori. Betalingsformen for
klubmedlemmer ændres, så hvert
medlem betaler direkte ved tilmeldingen
(dette bliver rettet i reglerne).
Alle medlemmer opfordres til at gennemlæse reglerne inden afleveringen, så
vi undgår ærgerlige fejl, der kan føre til
diskvalifikationer. I år er det specielt
definitionen af Photojournalism digital,

der bør nærlæses.
SDF og årets arrangør Næstved Fotoklub
glæder sig til at modtage dine billeder.

Foto Kim Pedersen, Esbjerg Fotoklub

Deadline for indsendelse og
registrering
10. maj.

Poul Chr. Jensen, Billedsekretær
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Papirbilleder skal sendes til:
Freddie Hansen
att. Den Nationale 2015
Horsebjergvej 14
4700 Næstved

Ny formand i SDF:
Carsten Odgaard Christensen
På SDFs ekstraordinære generalforsamling d. 1. februar blev jeg valgt
som formand for SDF, og skal jeg være fuldstændigt ærlig var det ikke
med min gode vilje - jeg synes faktisk jeg har rigeligt at lave for SDF i
forvejen med at lave vores nye hjemmeside. Meget kort om min baggrund kan jeg fortælle at jeg er 43 år gammel, arbejder som IT-konsulent ved Aalborg Kommune. Jeg har været medlem af Aalborg Fotoklub
siden 2006, og var formand for Aalborg Fotoklub i perioden 2008 - 2013.

for at udvikle dansk fotografi, og give
medlemmerne mere SDF for pengene.
Den nye bestyrelse har holdt sit første
bestyrelsesmøde, og det var et konstruktivt møde - vi arbejder videre på at
drive og udvikle SDF. Det er så småt ved
at være tid til Den Nationale, et nyt
nordisk samarbejde med vore svenske,

finske og norske søsterorganisationer er
under opsejling, og som nævnt er der en
ny hjemmeside på vej.

Forud for den ekstraordinære generalf
orsamling var gået et ret træls forløb,
hvor den tidligere formand Leif Alveen,
næstformand Susanne Ernst samt Bjarne
Hyldgaard havde valgt at trække sig fra
bestyrelsen. Det er ærgerligt når sådan
noget sker, men jeg syntes det er særligt
ærgerligt når man ser på SDFs historie
de seneste år. SDFs økonomi har været
alvorligt udfordret, og det har kostet
kræfter at få rettet skuden op.
Den tidligere bestyrelse (for en god
ordens skyld : jeg har ikke selv haft ret
meget med disse resultater at gøre) har
fundet besparelser på trykkeomkostninger, portoomkostninger, bestyrelses
møder afholdt via Skype og andre optimeringer af økonomien, som gør at øko-

nomien i dag ser væsentligt sundere ud,
blandt andet er den første nye annoncør
aftale til Dansk Fotografi faldet på plads.
Derfor tror jeg det bliver lidt nemmere at
være SDF bestyrelse i den kommende
tid, og jeg syntes da egentligt det er lidt
ærgerligt at nogle af dem, der har været
med til at gøre det hårde arbejde, ikke er
med i den næste periode. Jeg vil gerne
benytte denne lejlighed til at takke Leif,
Susanne og Bjarne for det arbejde de
har gjort for SDF.
Den nye bestyrelse behøver nu ikke længere bruge alt fokus på hvorvidt der er
råd til at trykke det blad du sidder med i
hånden. Jeg håber vi i den kommende tid
kan blive mere offensive, og gøre mere
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Hvilket SDF er det så egentligt medlemmerne ønsker? Det har været diskuteret
på flere generalforsamlinger, men det er
efter min mening en ret kompliceret diskussion, som er vanskelig at håndtere på
en generalforsamling, der også kan have
en repræsentativ udfordring. Vi har
iværksat en spørgeskemaundersøgelse
for at blive klogere på medlemmernes
forventninger og ønsker til SDF. Vi er nu
igang med at analysere svarerne, og
resultaterne af undersøgelsen vil kunne
læses i et af de kommende numre af
dette blad og/eller på hjemmesiden. Jeg
vil gerne takke alle, der har svaret på
spørgeskemaet. Jeg håber det er et
instrument, som vi også kan bruge fremover i bestræbelserne på at udvikle SDF.

Ny billedsekretær i SDF
Poul Christian Jensen
Jeg er 56 år og bor i Odense. Er
uddannet maskingeniør, og
arbejder i hverdagen med
produktu dvikling, både som
projektleder og konstruktør.

I hele mit voksenliv har jeg været interesseret i fotografi. Jeg har været medlem af OFA i godt 30 år, de sidste 10 år
som formand. Derudover er jeg tovholder for Fælles Fynske, hvor jeg efterhånden har fået stor erfaring med at afholde

SDF-godkendte bedømmelser. I min tid i
OFA har jeg haft ansvaret for 3 lands
møder, senest i 2014, og har været med
i SDF´s landsmødekomite. Så man kan
godt sige, at jeg efterhånden har et stort
netværk og godt kendskab til SDF. Derfor
føler jeg mig også klar til at overtage jobbet som billedsekretær i SDF.
Min ambition er et SDF, hvor alle foto
entusiaster kan føle sig hjemme, uanset
om man er tilknyttet via en fotoklub eller
som personligt medlem. Fællesnævneren
er høj standard og åbenhed for de ting,
der sker omkring os.
Fotografisk har jeg to favoritgenrer, som
mærkelig nok ligger lidt væk fra hinanden.
Det er landskabsfotografiet og så street
photo, som jeg mest dyrker på storby
ferier. Jeg elsker både det gennemarbejdede og velkomponerede landskabsbillede og det spontant indfangede street
photo, som, når det lykkes, afspejler en
situation, man har oplevet som forbipasserende tilskuer. Ja, nogle gange oplever
man først rigtig situationen, når billedet
toner frem på skærmen.

Street, Rom

Indtørret sø, Helnæs
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Primadonna

Ny i SDF bestyrelse
Michael Fahlgren
Lige siden mine forældre forærede mig et, allerede dengang ganske
bedaget Kodak-kamera, da jeg var fem år gammel i 1961, har fotografering og fotografi fascineret og inspireret mig. Måske fordi man med et
kamera i hånden bestemmer, hvordan verden – i det mindste den lille
plet man aktuelt står på – skal se ud for betragteren. Muligheden for
totalt at ændre perspektiv blot ved at flytte sig lidt eller ændre den
vej objektivet ”ser”. Muligheden for at vise det jeg ser som jeg ser det.

Jeg har været heldig. Meget heldig endda.
For i en ganske ung alder omkring de 1617 år fik jeg mulighed for at begynde at
skrive professionelt – ved siden af mine
studier. Jeg skrev til en række fagblade,
og snart begyndte jeg også at levere tilhørende fotos, der blev fremkaldt og
forstørret i mit eget diminutive mørkekammer – senere blev det selvfølgelig
digitalt.
Oprindeligt er jeg ”Nikon-mand”, men da

Canon gennem et par år havde haft et
digitalt SLR-kamera med en billedsensor
i fuldt 35 mm-format på markedet, uden
der var nogen tegn på at Nikon ville følge
efter, skiftede jeg til Canon med EOS 5D
da dette kom frem.
Jeg driver i dag min egen virksomhed,
hvor jeg leverer journalistik og fotografi
– samt en masse andre ting, der svæver
rundt ude i periferien.
Når jeg ikke fotograferer professionelt er
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det især natur og mennesker, jeg godt
kan lide at rette kameraets objektiv
imod. På natursiden er det især land
skaber, makro og fugle. Og mennesker?
De giver heldigvis sig selv, uanset hvor
på kloden de befinder sig.
Jeg sidder også i bestyrelsen for Naturfotografer i Danmark, NFD.
Ud over at bidrage til at bringe SDF på
ret køl igen, hvad der ret beset ikke burde
være den store udfordring med den nye
bestyrelse, vil jeg gerne bidrage til at
øge selskabets, og ikke mindst selskabets medlemmers anseelse i samfundet.
Ikke alene det danske men også i nogle
af de lande, hvor vi enten i dag allerede
har etableret et samarbejde med tilsvarende selskaber – eller er ved at gøre
det – men også tænke lidt mere ”ud af
posen” internationalt. For fotografiet er
som medie internationalt.

Ny sekretær i SDFs bestyrelse
Michael Rasmussen
Fotografisk har jeg i de senere år
arbejdet i en Biedermeier tradition! Naturbilleder med en anelse
tvist i kompositionen og sammenstilling af elementer i motiv.
Min fotointeresse tog sin begyndelse i
begyndelsen af halvfjerdserne. Et russisk
kamera i konfirmationsgave og efterfølgende skoling i ungdomsskolen. I slutningen af årtiet blev jeg godkendt som
lærer i fotografi i ungdoms- og aften
skolen. Har anvendt mine færdigheder i
ungdomsklub.

Oplevede en renæssance i min fotografiske udvikling med digitaliseringen af
fotografiet. Betragter mig selv som entusiastisk amatør, hvilket betyder, at jeg
dyrker fotografi som hobby, som jeg fornemmer mange af medlemmerne i
Selskabet for Dansk Fotografi gør. Jeg er
personligt medlem af selskabet.
Jeg vil fastholde SDF som en fagligt
ambitiøs forening, så medlemmerne kan
udleve høje ambitioner, men det er et
kardinalpunkt for mig at skabe rum for
en større bredde i medlemsskaren.
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Grundlæggende er det min opfattelse, at
elite er nødt til at hvile på bredde!
Billedlig talt at have en ungdomsafde
ling, der leverer talenter til førsteholdet.
I mit arbejde vil jeg forsøge at skabe
aktiviteter, der kan tiltrække en bredere
målgruppe, der ikke nødvendigvis er
medlem af en klub. Faglige workshopdage kunne være et initiativ – en
hjemme
side med en bredere og bedre
faglig appel et andet. Udfordringen er
måske det lille sprogområde – kan vi
mønstre det nødvendige antal deltagere?

Ny styrmand for SDF Udland
Finn E. Larsen
Jeg har en halv snes år været i
klubregi, siden sidste år medlem i
Horsens Fotoklub.

Visioner med FIAP Udland? Tja, fra næste
år ændres konkurrencelandskabet i FIAP
så markant, formentlig globalt, at de
fleste nok vil være forsigtige med for

udsigelser. Det gælder også for mig.

Motiver i natur og landskab, især når
dagen gryer i forårs- og efterårsmåne
derne, er så langt det foretrukne men
det bliver da også til en del i travel, arki-

På den korte bane, i år, vil jeg arbejde for
flest muligt antal medlemmer i SDF får
opdateret deres FIAP-titler. I 2016 og

tektur og kreative billeder. Er nu hoppet
på den spejlløse bølge med kameraer
der endnu engang medfører kvantespring i teknik og kvalitet.

derefter bliver det nok noget af en

Jeg har deltaget ret massivt i FIAP saloner, sidste år koncentreret til saloner
med papirbilleder da jeg med regel
ændring i 2013 var håbløst bagefter for
disse. Nu, hvor antagelser med mere til
EFIAP-titel er nået, er der længere mellem upload, men fortrinsvis til saloner
jeg ikke tidligere har deltaget i.
Jeg synes det er rart når andre kan finde
glæde ved at se mine natur- og landskabsbilleder, men også når det rører én
som billedet ’Født i nat’, her på siden.
Født i nat!

Skarfjeldet
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rkenvandring med opgraderinger og
ø
med tidshorisonter som måske vil føles
som evige.
Jeg trives godt i og med forandringer, så
FIAP udfordringerne bør være guf for
mig. Så må vi se hvordan visionen bliver
på sigt.

Nye FIAP-titler
Tekst: Ida Refsgaard og de
enkelte fotografer

Det drejer sig om:
I forbindelse med landsmødet i
Odense I oktober 2014 blev der
uddelt ikke mindre end 9 internationale titler til fotografer, der
har sendt deres billeder til
saloner rundt om i verden.
Nogle har for nylig fået omtale her I bladet i forbindelse med SDF-titler, og af
pladsmæssige årsager har vi derfor valgt
at lade enkelte af titelmodtagerne fortælle om det bagvedliggende arbejde for
at opnå titlerne.

Søren Skov
Bjarne Hyldgaard
Claus Carlsen
Jørgen Kristensen
Leif Alveen
Roland Jensen
Mads Henriksen
Ib Corneliussen Nielsen
Jonas Madsen

Mads Henriksen
Downstairs
EFIAP

Mads Henriksen
”26425” har jeg benyttet i forbindelse
med opnåelse af min EFIAP titel.
Billedet er fra 2010 og taget på en militærkirkegård i San Francisco. Titlen
beskriver antallet af gravsten på kirke
gården.
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Esbjerg FK
Aalborg FK
Downstairs
Fotolinsen
Aalborg FK
Fotolinsen
Downstairs
Esbjerg FK
Næstved FK

EFIAP guld
EFIAP sølv
EFIAP sølv
EFIAP bronze
EFIAP
EFIAP
EFIAP
AFIAP
AFIAP

Jørgen Kristensen, Fotolinsen, EFIAP bronze
Der er sket mange spændende ting siden jeg opnåede min EFIAP titel i 2012.
Jeg har været revisor i SDF siden 2012 og i sommeren 2014 blev jeg ringet op, om jeg kunne overtage rollen
som kasserer midlertidigt. Det sagde jeg ja til, og efterfølgende blev jeg valgt ind i SDF´s bestyrelse ved
generalforsamlingen i oktober 2014.
Dette har samtidig bevirket, at min fotografiske karriere har ligget lidt langt væk på hylden i perioden fra
efteråret og frem til nu.
Jeg har ”levet” på tidligere bedrifter og hjemtaget titlen EFIAP/b på billeder jeg fortrinsvis har taget
frem til midten af 2014. Fra perioden 2005 og frem til i dag har jeg opnået mere end 1.700 antagelser i danske
og udenlandske konkurrencer, så det rækker lidt endnu, hvis jeg mod min forventning, ikke lige kommer
videre pga. min nye rolle i bl.a. SDF.
Desuden har jeg i mit arbejdsliv fundet en ny platform, idet jeg til daglig underviser unge mennesker
indenfor medier. Det være sig foto, hjemmesider, reklamer og video. Derfor er motivationen lige p.t. måske
på et lidt lavere niveau. Min lidenskab er nok flyttet fra at tage det ”perfekte” foto, til at videregive min
opsparede erfaringer i undervisningsøjemed.
Jeg håber dog her i løbet af 2015, at genoptage min deltagelse i udenlandske konkurrencer.
Mine foretrukne motiver er den lidt skæve eksistens, man møder på sin vej samt arbejdet i atelier.

Jørgen Kristensen
Fotolinsen
EFIAP bronze

Jørgen Kristensen
Billedet af Bent Ove, min
foretrukne model, er taget i forbindelse med en
serie omkring personen.

Billedet er taget i studie i
2010, og har opnået
adskillige
guldmedaljer
rundt omkring i diverse
FIAP konkurrencer.
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Ib Corneliussen Nielsen
Billedet er optaget en tidlig efterårsmorgen i Dolomiterne på et tidspunkt,
hvor solen brød gennem morgendisen
og gav nogle spændende motiver.

Jonas Madsen
Næstved FK
AFIAP

Jonas Madsen
’The Old Mill’ er mit første gennemarbejdede kreative billede som består af
flere skud. En aften sad jeg og legede
med Photoshop og pludselig havde
formen fundet vej ved et tilfælde.
Internationalt har det klaret sig godt og
er også blevet præmieret i Indien og i
Sverige. Foto: Jonas D. Madsen,
Næstved Fotoklub.
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Ib Corneliussen Nielsen
Esbjerg FK
AFIAP

Roland Jensen
”Autumn morning” er et billede fra
Klosterheden en tidlig morgen. Billedet
har opnået 3 guldmedaljer samt 5 diplomer i forskellige lande.

Roland Jensen
Fotolinsen
EFIAP

Roland Jensen, Fotolinsen, EFIAP
Hvorfor deltager du i saloner i udlandet?
Jeg gør det for at få mine billeder bedømt af kvalificerede dommere, så jeg
kan måle mine billeders kvalitet op mod internationale fotografer fra hele
verden.
Hvad får du ud af det?
Bedømmelser af min billeder, hvor jeg står rent fotografisk, samt gennem
antagelser og præmieringer opnår jeg inspiration fra andre fotografer, så
jeg selv kan blive en bedre fotograf.
Sender du papirbilleder eller foregår det digitalt?
Til at begynde med, da jeg startet med konkurrencer i 2011, sendte jeg en
del print, men efterhånden er det meste digitalt. Det er ret bekosteligt at
få lavet print og forsendelser, så det er efter min mening den forkerte vej
FIAP går med de nye regler til titler, hvor der kræves et stort antal
printantagelser.
Hvordan arbejder I i klubben omkring internationale konkurrencer?
Jeg er medlem af Fotolinsen i Silkeborg. Klubbens hovedformål er
deltagelse i konkurrencer. Vi har et månedligt medlemsmøde, der oftest
drejer sig om billedkritik og sparring af billeder til konkurrencer,
samt en forpligtelse til at deltage i Regionsmesterskaber og Den
Nationale samt Wold Cup, og derudover 4 konkurrencer, som man selv
vælger hver år.
Er der nogle lande/verdensdele der er mere interessante end andre at
sende til?
Nej, jeg har deltaget i over 40 forskellige lande, men interessen er dalet for
de lande, der masseproducerer konkurrencer, som ex Serbien og Indien.
Er der bestemte motivområder du især arbejder med lige nu?
Det er naturbilleder, der har min hovedinteresse, og det jeg arbejder mest
med, men ellers prøver jeg på at sprede mig over de fleste kategorier.
Planer fremover?
Min plan er at drosle ned for konkurrencedeltagelse, som jo har gået mig
lidt i blodet. I 2014 deltog jeg i betydeligt mindre antal konkurrencer end
de to tidligere år, og i 2015 er det min plan, at det bliver endnu mindre,
men lad os nu se om det holder. Jeg tager jo hele tiden nye billeder, jeg
gerne vil havde prøvet af :-)
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N y e FIA P - ti t l e r

Bjarne Hyldgaard
Aalborg FK
EFIAP sølv

Bjarne Hyldgaard
RESTRAINING BED
Nyt billede fra en fantastisk tur i efteråret 2014 med Johnny B. Dyg, hvor vi
besøgte forskellige, spændende lokationer i Berlin. For mit vedkommende primært for at lave baggrunde til composit
billeder.
Havde en dogmatisk indstilling til fotograferingen idet alle billeder er lavet på
ISO 200, blænde 8 og stativ. Lukkertiden
var eneste variabel og flere gange på 30
sekunder eller mere.

Søren Skov
Esbjerg FK
EFIAP guld

Søren Skov: Cigar
Billedet er fra Cuba 2014.
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Leif Alveen, Aalborg Fotoklub, EFIAP
EFIAP - det kan undre, at noget så simpelt og hverdagsagtigt som bogstaver kan antage en helt ny, og langt mere
personlig form – i den rette sammenhæng. Den rette sammenhæng er for enhver, som beskæftiger sig med
konkurrencefoto sandsynligvis forbundet med titler – hvad enten det er i FIAP, SDF, eller i andre af de store
organisationer. Af samme årsag er det en fotografisk milepæl hver gang man får lov at tilføje en ny bogstav
kombination til ens navn. Således er det ikke uden stolthed at jeg siden efteråret kan føje
bogstaverne EFIAP til mit navn.
Min rejse udi konkurrencefoto begyndte så sent som i 2009. Efter at være blevet medlem i Aalborg Fotoklub fandt
jeg ud af, at man sendte samlet ind til Al-Thani Award (bedste katalog og største enkeltkonkurrence på markedet),
så naturligvis gjorde jeg de andre selskab. Jeg fik 3 antagelser på mine
8 billeder dengang, og jeg var ikke til at skyde igennem.
Jeg blev fanget af ideen med at sende billeder rundt i verden. Siden da har jeg sendt til alle afkroge,
hvor jeg kunne finde konkurrencer, og har fået billeder antaget på samtlige kontinenter, i mere end 50 lande.
Medaljer og diplomer er det også blevet til, men hvis jeg skulle vælge en enkelt begivenhed, som overstråler dem alle,
er det faktisk ikke en medalje, som tager prisen. Vi skal tilbage til 2011, ved en print-konkurrence i Minneapolis,
USA – faktisk også det første sted jeg vandt en medalje. Det var dog ikke det, som satte sig spor, det var derimod, at
de valgte mit billede til at pryde forsiden af udstillingskataloget.
Det slog alt – før og siden.
Jagten på titler har dog en bivirkning, som jeg er lidt betænkelig ved. De fleste organisationer skal
uddele et antal titler, ud over kravet til antagelser. Det skaber grobund for at jeg som regel ikke indsender det
stærkeste sæt til konkurrencer, netop for at få nye titler registreret. Jeg prøver dog at spæde det op med enkelte, som
har vist sig som medaljekandidater tidligere. Jeg er ikke så tilfreds med det, som jeg
gør der, men det er jo desværre nødvendigt for at komme videre.
Jeg vil gerne fremover kunne indsende flere stærke billeder i stedet for de, som er på vippen, men vi må se hvad det
kan blive til. Jeg vil jo også gerne klare mig bedst muligt. Det kan i den sammenhæng hjælpe, at vi har dannet
fotogruppen Stella Polaris, med medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.
Man vil jo ikke svigte gruppen, hvor vi indsender samlet.

Leif Alveen
Aalborg FK
EFIAP

Leif Alveen
Pu’u O’o lava flow: Billedet er taget på
Big Island, Hawaii i efteråret 2013. Bort-

set fra justeringer af belysningen er det
ubehandlet, og har klaret sig fabelagtigt
i Natur sektioner i konkurrencer, hvor det
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har taget adskillige guldmedaljer. Det
har dog også taget præmier i åbne sektioner.

En ivrig Nikonfotograf har svært ved at slippe det nye udstyr.
Foto Rolf Larsen, Frederikssund Fotoklub

SDF on Tour i Vikingebyen
Af Finn Regil, Frederikssund fotoklub

En kedelig og grå formiddag,
hvor alle forudsætninger for
vinterdepressioner var til stede,
mødes over 150 engagerede
fotografer i Frederikssund, hvor
Frederikssund Fotoklub og
Halsnæs Fotoklub i samarbejde
med SDF afholdt SDF on tour
d. 22. november 2014.

Allerede da de frivillige var i gang med
opstilling af stole og borde, var der kø
ved indtjekningen af de over 130 som
havde forhåndstilmeldt sig, og hurtigt
bredte den gode stemning sig ved mødet
af de mange både kendte og nye ansigter.
Efter velkomst af René Skaaning Nørager
(SDF) og Bjarne Mandrup (Frederikssund
Fotoklub) tog man så hul på programmet.
Her var præsentation af produktnyheder
fra Canon og Nikon, som præsenterede
deres nyeste kameraer med opløsninger
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så høje, at man kan lave billeder der
dækker en hel facade, og med så høj iso
at man kan fotografere en neger i en
sort kulkælder og få en belysning som på
en strand på Hawaii. Selvfølgelig havde
de også wifi, så man kan styre kameraet
med sin smartphone, og sende billederne
direkte på nettet.
De kunne optage video i en kvalitet så
god, at DR kan skifte deres dyre udstyr
ud, og bruge et af de nye spejlrefleks
kameraer. Vi så også en ny generation af
flash som er radiostyret i stedet for IR.

Begge firmaer havde selvfølgelig også en
produktstand hvor man kunne se og føle
alt det dejlige ”legetøj”, og her var kødrand af interesserede i alle de indlagte
pauser.
Iversen Company viste smart nyt gear til
montering af flashen, så man kan tilte
den i forhold til kameraet, og præsenterede også nye og lette stativer. Og på
produktstanden kunne man se prøver på
utroligt meget og spændende fotopapir,
som må kunne tilfredsstille alle. Her er
sket meget siden tiden i mørkekammeret, hvor man klarede sig med et multigrade papir til S/H, og noget Cibachrome
til kopier fra dias.

Efter frokostpausen fortalte Ditte Valente
om sit arbejde som freelancefotograf og
pressefotograf på Politiken, og viste forskellige reportageserier. En om et stort
frivilligt arbejde i Tåstrup for at holde udsatte drenge på ret køl og ude af kriminalitet, og møde dem med en positiv
holdning. Vi så et par reportageserier fra
Afghanistan både med danske udsendte,
og med lokale kvindelige politibetjente.
Og så var vi på sex- og druktur med
Team Luskepik i Budapest, hvor løjerne
begyndte allerede i limousinen fra lufthavnen; det har nok været en blandet
oplevelse at skulle reportere og fotografere. Ditte Valente har også arbejdet i
flere måneder med et fotoprojekt, hvor

som netop er blevet Nikonambassadør,
sluttede dagen af med spændende
eksempler på sit arbejde, hvor han går
efter de skjulte historier.
Vi så bryllupsbilleder fra rutsjebanen i
Tivoli, fra metroen, på havnen ved skuespilhuset, fra Carlsberg og i biografer,
alle med utraditionelle kompositioner.
Som han siger: ”regler er guidlines og er
til for at blive brudt”.
Også med sine reklamebilleder går han
nye veje, ofte med avancerede sammensætninger af mange filer i photoshop,
men også med nye optagelsesvinkler.
F.eks. optagelse af en mekaniker taget
med et kamera monteret i motorrummet i en bil og af en kemilærer fra en
højskole. Han er gået i gang med et nyt
projekt: ”3 kameraer, 2 hænder, 1 mand”
- det lyder spændende!
Efter en lang og interessant dag, hvor
der også havde været god søgning i
”oasen”. Her kunne købes kaffe og hjemmebagt kage samt øl, vand og vin. René
Nørager takkede udstillere og foredragsholdere, de arrangerende fotoklubber
fra Frederikssund og Halsnæs. Herefter
kunne vi så tage hjem mange oplevelser
rigere, og nu synes dagen ikke grå og
kedelig længere.

Uri Golmans foredrag var fantastisk, og det sammen gælder hans bøger, som
mange købte. Foto Lars Olsen, Frederikssund Fotoklub

Inden frokostpausen fik vi en billedoplevelse af de helt store. Naturfotografen
Uri Golman viste sammen med Helle
Olsen billedserien Vildmarkens kald fra

Arktis. Han viste dyrene i det store land,
nogle fantastiske billeder af isen og
lyset, og som han sagde: ”Billedet skal
laves i kameraet, og ikke i Photoshop”.
Her var billeder fra et togt med flå-den,
her blev Helle og Uri sat i land for at bo i
telt nord for polarcirklen og hvor Uri
under en storm midt om natten, måtte
ud for at sikre teltet i bar røv.

hun følger familien til et for tidligt født
tvillingepar, hvor den ene af pigerne er
stærkt multihandikappet, som det tog
lang tid at komme ind på livet af.
Mark Thustrup, bryllups- og reklame
fotograf med international succes, og

De viste også nogle flotte landskabs
billeder fra Island taget fra helikopter,
undervandsbilleder af hvidhvaler fra arktisk Canada. Fra Indien så vi naturbilleder af tigre, næsehorn, elefanter og
g ibbonaber samt gode miljø- og personskildringer; fra Afrika nærbilleder af en
løve som foretog et skinangreb (her
skulle en anden én nok skifte underbukser efterfølgende). Og i frokostpausen
var der kø for at købe deres bøger.
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Fotopapiret i dag er næsten blevet en
videnskab, så der var stor interesse for
Iversen company´s store udvalg.
Foto Lars Olsen, Frederikssund Fotoklub

			

Fra SDF.dk Galleri

Dorthe Jakobsen
Personligt medlem af SDF bosiddende i Kolind
Interview ved Torkil Michelsen,
Fotogruppen SIGNATURA, Esbjerg

I SDF galleriet lige nu kan du se
billeder eksponeret af Dorthe
Jakobsen. Alle billederne er
portrætter. Det viser sig ved
nærmere eftersyn, at der her er
flere små perler og det giver
derfor anledning til at Dorthe

”Jeg har lavet billeder så længe jeg
 usker, men sådan rigtig seriøs blev jeg
h
først i 2011. Faktisk gav det blod på
tanden, at jeg vandt 1. præmien på et
billede ifm. en fotofestival. Billedet var
af min søn og i en sort/hvid fremstilling.
Det er nemlig sådan, at jeg er 100 % impulsiv og følger min intuition. Det gælder bl.a. for lys- og stemningsforhold og
ligeledes udtrykket fra de aktuelle omgivelser”, oplyser Dorthe og fortæller
straks videre…

gives mulighed til at fortælle om
hendes arbejdsform og tilgang
til billederne. Inspiration kan vi
nemlig aldrig få nok af.
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…”jeg tænker meget ”i billeder” og er
udpræget visuel orienteret. Det er vigtigt
for mig at fange ”det rigtige blik” i øjnene på den person jeg ønsker at foto
grafere, altså når der opstår et særligt
udtryk. Jer er opsat på, at udtrykket i
ansigt og øjne skal fortælle en lille historie. Det er ret vigtigt for mig at fange det
magiske øjeblik og for at udvikle mig,
har jeg deltaget i flere online-kurser.
Bl.a. hos Cristina Greve, som er et forum
for kvindelige fotografer fra hele verden.
Desuden benytter jeg mig også af
CreativeLive.com.”

”Jeg vælger disse online kurser, da det er
svært at komme hjemmefra med små
børn i huset. Faktisk er det sådan, at der
er inspiration at hente de fleste steder,
men særlig vil jeg nævne følgende:
1xcom, shoottheframe.com, National
Portrait Gallery/Taylor Wessing, Elena
Shumilova, National Geographic og så
selvfølgelig SELSKABET FOR DANSK
FOTOGRAFI”.
Dorthe oplyser også, at der i hendes
”værktøjskasse” ligger en Adobe Camera
Raw, en version PS12, en Silver Efex Pro
og desuden et GREATER THAN GATSBY
plugin værktøj.
”Imidlertid synes jeg ikke, at jeg endnu
har haft tilstrækkeligt mod på at indsende
billeder til Den Nationale, da jeg ikke føler jeg er dygtig nok endnu”, afslutter
Dorthe Jakobsen sin korte fortælling om
sin passion for ”det gode foto”.
Skribenten af denne RUBRIK benytter sig
af lejligheden til at opfordre Dorthe og
de mange andre medlemmer i SDF, der
måske føler sig usikre på, om deres
 illeder er ”gode nok” til at indsende
b
billeder til ”DEN NATIONALE 2015”. For
som skribenten påstår: ”Sådan har det
været for de fleste af os, inden vi
indsendte vore gode fotografier for

første gang!” Fristen for indsendelse er
i øvrigt den 10. maj 2015.
Man kan læse kommentarer til Dorthes
billeder ved at besøge hendes galleri på
SDF hjemmesiden.

Dorthe Jakobsen
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			Arkitekturfotografen Eric Dufour

” The hardest thing in photography
is to keep it simple”.
Eric Dufour fra Horsens Fotoklub er blevet hædret flere gange
internationalt for sine arkitekturbilleder som han har specialiseret sig i.
Her fortæller han om sit liv med fotografi.
Af Kim Møller Andersen, ASDF
Foto Eric Dufour

Vi sidder her, godt tilbagelænet i H
 orsens
Fotoklubs rare lokaler, med en kop kaffe,
en lakridsstang og godt selskab.
Anledningen til snakken i dag, er et af
Horsens Fotoklubs navnkundige medlemmer, Eric Dufour, der har gjort sig
særligt bemærket i fotoverdenen de
sidste par år. Måske I tænker, fordi han

har klaret sig flot i de seneste SDF mes
terskaber, for det har han. Erics billeder
rækker videre end det. Horsens Fotoklub
og SDF har simpelthen én af verdens
dygtigste arkitektur fotografer ”i stald”.
Eric modtog således i 2014 en sølvmedalje og en stor pengepræmie ved EISA
awards, som næstbedste arkitekturfotograf i 2014 og tidligere på året vandt han
i Le Mans, for det bedste arkitektur
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 illede. Det var en stor ære at vinde i en
b
fransk konkurrence forbeholdt professionelle fotografer, udtaler Eric Dufour.
Eric er en stille ”franskmand” af få ord,
så derfor blender han måske godt ind i
det Jyske landskab, men det lykkes os
dog at få dette lille interview med ham.
Eric fortæller: ”Jeg har fotograferet det
meste af livet, er selvlært som så mange
andre, og i 2006 købte jeg et digital

spejlrefleks og begyndte at tage landskabsbilleder. Jeg eksperimenterede
også med fotomontager. Jeg brugte i
starten meget fotoforums for at få kritik
af mine billeder. Mange skrev til mig, at
de meget let kunne genkende mine
landskabsbilleder. De havde en signatur
over sig, som folk beskrev som minimalistisk og grafisk. I 2010 startede jeg med
at lave billeder af bygninger og blev grebet af enkeltheden. Jeg ville igen lave
det minimalistisk og grafisk. Jeg ser ikke
det minimalistiske som noget specielt
fransk, men ser billedsproget som et
universelt sprog der skærer alt til og
fremhæver detaljerne. Selvom jeg ikke
kender andre danske fotografer der
arbejder med den type billeder jeg gør,
er der dog mange danske fotografer som
bruger den minimalistiske stil”.
Eric forklarer om hans måde at arbejde
på: ”Jeg har et simpelt setup, med et
Canon 5D mark 2 og et 70-200mm. Jeg
kører næsten daglig rundt i industri
kvarterer og leder efter motiver. Industrikvarterer og forretningsmiljøer rummer
mange bygninger med flotte farver, linjer
og mønstre. Jeg er måske en ”lonely
rider”, men det passer mig godt. Når jeg
får et flot grafisk billede i kassen, bliver
jeg glad. Sådan, helt enkel”.
Hvad er et godt lys? ”Oftest gråvejr, da
det passer godt til grafisk enkelthed.
Engang imellem kan jeg bruge skyggerne,
men gråvejr er favoritvejret. Min
fotografiske tilgang kan bedst beskrives
med Anne Geddes citat ” The hardest
thing in photography is to keep it simple”.
Eric tager også andet end arkitektur, han
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gør lidt i bryllup, portræt og dyr, men arkitektur er det som fylder mest hos Eric.
Eric er glad for sit medlemskab af SDF og
Horsens Fotoklub. ”Jeg bruger hjemmesiden, deltager i Jyske og Den Nationale.

Jeg kender ikke så mange danske fotografer, da sproget godt kan drille lidt.
Det er lidt træls for jeg vil gerne lære
mere dansk”, udtaler Eric.
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Det er nu 2 år siden Eric valgte at blive
professionel fotograf. 2015 skal fortsætte ad den vej. ”Jeg skal rejse en del rundt
i de europæiske storbyer som Hamborg,
Bremen, Køln og København. Jeg vil be-

A r k i t e ktu r foto g ra f e n E r i c D u fo u r

Sidste nyt!
Eric Dufour er for kort tid siden nomineret til finalen i kategorien
Arkitektur i den prestigefyldte salon Les Photographies de l’année i
Frankrig; tre er med i finalen. Og så er han med i næste fotomesse i
Milano med otte billeder i et internationalt fotogalleri.
gynde at levere billeder ind til ”Stock
foto”. Jeg har lige købt et fotobord til
stillleben. Jeg samarbejder med to franske gallerier i Paris, der tog kontakt til
mig. Mine billeder kommer til salg i deres gallerier og på nettet i 20 lande. Et af
dem er Galerie originale ved Louvre”,
fortæller Eric.

			N

Eric Dufour
Eric Dufour er født og opvokset i
Beaujolais, nord for Lyon i Frankrig.
I 1989 møder han sin kone Lotte og
de bor sammen i Frankrig med deres
to børn. I 2012 flytter de til Danmark
og Eric melder sig ind i Horsens
Fotoklub.
Horsens Fotoklub stiftes i 2011, har
ca. 40 medlemmer og holder til i
egne lokaler i centrum af byen.
Du kan se mere om klubben her:
www.horsensfotoklub.dk
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			Niels Holmgård, OFA

Historien bag billedet
Mit billede af svømmeren fra Zadar tog
jeg under en ferie i Kroatien. Jeg så en
tom kørestol på molen og opdagede så
den benløse svømmer ude i vandet. Jeg
tog et enkelt billede af situationen, men
blev lidt forlegen og pakkede kameraet
væk. To uger senere var jeg tilbage i
samme by. En tidlig morgen mødte jeg
manden på gaden og vidste, at han var
på vej ned til molen for at tage sin daglige morgensvømmetur. Jeg fulgte efter
og satte mig over for ham. Jeg lod som
om, jeg fotograferede skibe på vandet,
men jeg ventede egentlig bare på at få
et godt billede af min atletiske ven.

Pludselig ”sprang” han i vandet, og jeg
måtte tålmodigt vente i 20 minutter, inden han var tilbage. Han kravlede op ad
stigen, og jeg tog det billede, som er
blevet mit yndlingsbillede.
Jeg har selv dyrket meget sport og er
derfor meget fascineret af den viljestyrke og livskraft, som min ven udstråler.
For ca. fem år siden skiftede jeg min karriere som habil langdistanceløber ud
med en hobby som amatørfotograf. Jeg
interesserer mig primært for reportagefoto og synes, at jeg har svært ved det
mere kunstneriske udtryk i fotografiet.
Men måske lærer jeg også det en dag.
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Niels Holmgård, 60 år
Lærer i folkeskolen.
Har fotograferet seriøst i ca. fem år.
Medlem og kasserer i
Odense Fotografiske Amatørklub.
Primært interesseret i reportagefoto.
Udstyr: Nikon D700.
Har forskellige objektiver, men bruger
mest 24-120 mm.

Foto
Kim Konstantin
Sørensen

Lars Bo Iversen
Medlem af Downstairs

Thomas Pedersen ASDF
Medlem af Downstairs
Lyd/Billede Guld 2014 Concrete Jungle
Fælles Dommer Diplom 2014 Endelig Lørdag
Lyd/Billede Guld 2013 Road To Nowhere

Fælles Dommer Diplom 2014 Endelig Lørdag
Lyd/Billede Guld 2013 Road To Nowhere

En historie i billeder
På opfordring af SDF’s medlemsblad Dansk Fotografi er vi blevet spurgt om at
skrive denne artikel om Lyd/Billede efter to SDF landsmesterskaber med to gange guld og
dommerdiplom. Vi håber på at denne artikel kan være med til at inspirere andre, som vi blev
inspireret, specielt i vores fotoklub Downstairs, til at dyrke Lyd/Billede til konkurrencer.
Samtidig håber vi også at den inspirerer til personlig fremvisning af de mange
fantastiske fotos de dygtige SDF fotografer producerer landet over.
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Billede nr. 58 i The Road to Nowhere til Talking Heads’ Road To Nowhere. Taget på Østerbro Stadium med kamerastativ for at kunne lave et
multiplicity foto.

Tekst og foto: Thomas Pedersen og
Lars Bo Iversen

Lyd/Billede er en spændende måde at
vise mange billeder på (40-60) på relativ
kort tid. Med kulminationen af digitale
enheder og digitalt fotografi kan man
nemt fremvise en stor mængde billeder
på digitalt tv, projektor, smarttelefoner
og tablet. En Art Foto 2.0. Kombinationen af lyd, overgange og billeder gør at
folk finder det mere interessant at bruge
tid på din præsentation af fotos. Men
hvad gør man så for at holde folk fanget
i ca. 3.5 minut til et Lyd/Billede show?
Det er det vi vil komme ind på her gennem eksempler på hvad det kræver at
lave disse serier, hvad enten det handler
om at man går efter ’guldet’ eller bare vil
bruge det til daglig fremvisning.
Fra enmandsforetagende til teamindsats
Først og fremmest, mener vi, at Lyd/
Billede til Den Nationale konkurrence er
en af de hårdeste discipliner - en form
for triatlon indenfor foto, som både kræver gå-på-mod og en god kondi. Det er

et stort projekt at gå i gang med en Lyd/
Billede-serie, da det ikke drejer sig om ét
billede, men 40 -60 sammenhængende
billeder. Det minder til dels mere om en
filmproduktion, da der kan være langt
flere mennesker involveret. Det fede ved
Lyd/Billede er, at det enmandsforetagende som fotografi kan være, her forvandles til en fælles teamindsats, et
samarbejde mellem alle de små led i produktionen fra idéudvikling og fotografering til modeller og rekvisitter.
Idéens afsæt: Hvad kommer først?
Road to Nowhere blev til efter vi havde
besluttet os for at samarbejde om vores
første Lyd/Billede-serie. Med udgangspunkt i vores fælles interesse for surrealistisk billedsyn, fik vi hurtigt fælles fodslag i den franske surrealistiske maler
René Magrittes malerier: Den billedliggjorte tanke, den uforløste gåde som
retter vores opmærksomhed mod det
uforudsigelige. Vi ’castede’ manden med
bowlerhatten, der er en gennemgående
figur i hans malerier, som hovedrollen i
vores serie, her portrætteret af Lars. Idéen
om det uforudsigelige og den uforløste
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gåde understøttede vi med sangen Road
to Nowhere af Talking Heads, og
motions
cyklen, som rent praktisk ikke
bringer dig nogen steder hen. Serien er
både en billedlig fortolkning af sangen,
og en symbolsk fortælling.
Men hvad kommer så først? Hønen eller
ægget? Musikken eller billederne? I
vores tilfælde valgte vi at tage billeder
ud fra teksten. Med Road to Nowhere,
som vandt guld til Den Nationale 2013,
fandt vi at sangen kunne passe til Magrittes billedsprog, som vi allerede havde
i tankerne. Ligeledes kom ideen til
Concrete Jungle fra sangen Empire State
of Mind af Alicia Keys og en planlagt
ferie til New York som gjorde ideen til en
realitet. Og Endelig Lørdag tager også sit
udgangspunkt i sangteksten fra Bjarne
Lillers Sidder på et Værtshus.
De fleste personer man præsenterer en
Lyd/Billede-serie for kan holde opmærksomheden fanget i ca. 2.5 til 3.5 minut.
De fleste musiknumre ligger omkring den
tid. Ellers kan man cutte musikken ved at
fjerne et vers eller skære nogle scener
fra. Vi har fundet at det er en god idé at
have en sang i hovedet fra starten. Vores

E n h i sto r i e i b i l l e d e r

Billede nr. 42 fra Lyd/Billede-serien Concrete Jungle med Alicia Keys’ sang Empire State of Mind. Billede er taget i The Mall på Manhattan med
kamerastativ. Pris som individuel foto: ”FIAP HM ”6th Finland International Digital Circuit 2014.

Brugt i Endelig Lørdag med sang af Bjarne Liller Sidder på et Værtshus. Billede er nr. 22 i serien og blev taget i Amagers Kolonihave med Ronald
Iversen som model.
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Brugt i The Road to Nowhere. Billede nr. 24 i serien er taget på en overgangsbro på Amager på en hård frostdag i modlys. Vi har valgt at vise det i
farve for at vise at Lyd/Billede fotos også kan bruges som individuelle fotos til Den Nationale/DM og andre konkurrencer. Going Nowhere - SDF
Bronze. Skandinaviske mesterskab 2013 Farve.

serier lægger vægten på det fortællende
element, og sangen skaber en rød tråd i
billederne, så der er en naturlig progression. Idéen er at fortælle en historie med
dine billeder, og det fortællende aspekt
sammenholdes med sangvalget i vores
tilfælde, så det ikke bare bliver et
spørgsmål om vilkårlig stemnings
skabende musik.
Det visuelle hovedindtryk og
drejebogen
Det er en fordel hvis man tidligt i processen beslutter sig for hvad det visuelle
hovedindtryk bliver, når man ser produktionen i sin helhed. Skal det være sort/
hvid eller farve og i fald så hvilken toning
eller anden signatur skal der være?
Fx valgte vi farve – et Kodak Instamatic
100 grønt cast til at skildre værtshusets
miljø i Endelig Lørdag. På samme måde
blev der valgt sort/hvid af de to guld
vindere for at sikre helheden og en mere
jævn tekstur.
Som i en filmproduktion er drejebogen
nok det vigtigste forarbejde vi laver. Hvor
mange scener/billeder skal bruges til

hvert vers? Hvilke locations kan bruges?
Og hvilke fotoidéer kan dække sangen?
Der skal laves flere billeder af samme
scene og drejebogen giver samtidig en
idé om flowet i historien man fortæller.
”Location, location, location”, som man
siger. Vi laver altid research inden vi
tager på shoot og en idé bliver udforsket
til vi har fundet den rigtige location.
Eksempelvis havde vi en idé om at indramme Lars på cyklen med en cirkel. Vi
havde ikke nogen location endnu, men
på en researchtur ved Amagerstrand
fandt vi en ofte overset cykelbro som
dannede en fin ramme om billedet.
Efterfølgende er det blevet et af de individuelle prisbelønnede billeder fra Road
to Nowhere-serien.

Familien i hovedrollen og motionscykler i metroen
I Road to Nowhere-serien brugte vi Lars
som model ud fra det synspunkt, at vi
skulle finde en model som vi kunne bruge over flere måneder, havde fri når vi
havde fri og var med på nogle af vores
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mere skæve idéer. Gennemgående for
alle vores Lyd/Billede-serier er at vi har
brugt familie. Det var både det nemmeste i vores tilfælde, men det har også
skabt en kontinuitet imellem fx Road to
Nowhere og Endelig Lørdag, hvor henholdsvis Lars og hans bror har stået som
model. Ligesom det er Thomas og hans
familie i Concrete Jungle. De er mennesker vi kender og som bidrager med et
personligt element. Men andre Downstairs klubmedlemmer har også haft stor
succes med at bruge modeller. Skal man
bruge en eller flere modeller, bør man
sikre sig at det er meget samarbejds
villige mennesker som er dedikeret til
projektet fra start til slut.
Rekvisitter kan være en udfordring, i
mere end en forstand. Særligt når man
skal slæbe en 20 kilos motionscykel
rundt i frostvejr ud på badebroer og ned
på fyldte metrostationer. Små ting kan
man finde i supermarkedet, men de specielle ting må man søge efter eller i nogle tilfælde søge om tilladelse til at bruge.
Sporvogn nr. 10 i Endelig Lørdag blev
booket efter tilladelse fra Sporvejs

E n h i sto r i e i b i l l e d e r

museet Skjoldenæsholm. Konduktøren
var en storsporvognsentusiast, der i sin
fritid fra sit arbejde som lærer, kører ud
med sporvognene i skoven der er tilknyttet Skjoldenæsholm.
Selve shootet
Vi bruger Canon EOS 5D Mark 2 og Mark 3
kameraer til vores shoots og primært
objektiv 
Canon EF 24-105mm f4, men
selvfølgelig kan alt bruges og det gør vi
også. Vi bruger også tripod til vores tekniske shoots som fx på det multi-foto
taget på Østerbro Stadium til Road To
Nowhere eller The Mall fotoet i Central
Park til Concrete Jungle.
Normalt kommer vi hjem med ca. 2000
billeder, for at have et godt grundlag for
den efterfølgende frasortering. Heller for
mange end for få. Efter en hurtig grovsortering i LightRoom, er vi nede på ca.
100 brugbare og så finsorteres der derefter til de 40-60 styks som serien kræver. Vores tommelfingerregel for fin
sorteringen er altid at HVERT BILLEDE
SKAL KUNNE STÅ ALENE og skal som udgangspunkt have en chance for at blive
antaget til en konkurrence på individuel
basis.
Den endelige produktion og
modtagerne
ProShow Producer er det program vi
bruger, og det vi kan anbefale. Andre

programmer som kan bruges er MovieMaker, PowerDirector eller Final Cut. I
ProShow lægger man sine billeder samt
sin lydfil ind så det passer til antal billeder. Dog er det smart at redigere nok billeder ind så det passer med at der kommer et nyt billede ca. hver 3 sekund - enkeltbilleder skal vises i mindst 0,5 sekunder
til Den Nationale - da præsentationen
ellers kan blive til en film. Her vælger
man også hvilke overgange man vil bruge.
Nogen bruger mange forskellige overgange, men vi har valgt kun at bruge 2-3
forskellige skift i et show. Det er et ret
omfattende led i produktionen og tager
en del tålmodighed og omhyggelighed,
da sangen rykker sig når man flytter på
billederne eller tiden de bliver fremvist.
Når showet afvikles som forventet, tager

Taget fra produktionsprocessen af Concrete Jungle i Proshow Producer.
Link til Proshow: http://www.photodex.com/proshow/producer

			N

Taget fra produktionsprocessen af Concrete Jungle i Proshow Producer.
Link til Proshow quick video introduction:
https://www.youtube.com/watch?v=lDVzHge6nWY

man en backup af alle filerne i ProShow
og derefter kan man eksportere showet i
det format der egner sig bedst til den
hardware det skal afvikles på. Det SDF
har forlangt er 1024x720, som kan afvikles med Microsoft Windows MediaPlayer.
Som regel bruger vi MP4 som kodning,
da den kan læses af Windows program-
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mer, men det er også muligt at lave et
optimeret format fx til IPad og smarttelefoner. Vi tilføjer også én med ProShows
egen afspiller og den kommer i en *.exe
fil og kan afvikles direkte. Derefter kan
man ånde lettet op og sende eller aflevere CDerne personligt til SDF billed
sekretær (to kopier just in case!).

			Ny bog

Tiden
efter min
tid

Joachim Ladefoged er en af
Danmarks mest erfarne reportage
fotografer på den internationale
scene. Han har fortalt historier
fra brændpunkter over hele
verden, og hans arbejde er med
jævne mellemrum dukket op i
medier som The New York Times
Magazine, TIME, The New Yorker.
Og han har modtaget et hav af
priser undervejs i karrieren.

Joachim Ladefoged fortæller her om
baggrunden for sin nye bogs
tilblivelse:
”I juli 2001 fik min kone og jeg vores
første, længe ønskede barn.
To måneder senere indtraf 9/11 og min
glæde blev vendt til frygt. Mit liv som

fotojournalist hvor jeg dokumenterede
fra verdens brændpunkter, var forandret
for altid; jeg ønskede ikke mine børn
skulle vokse op uden en far.
Jeg reorganiserede mit liv, tog vare om
min familie og begyndte at vende blikket
indad.
Jeg begyndte at se nærmere på hvilken
verden mine børn skulle vokse op i, og
hvad jeg bragte med mig fra min barndom, som jeg kunne give videre til dem.
Denne bog er en rejse tilbage i tiden,
tilbage til min barndom, til alle stederne
jeg har boet og hvor mine erindringer
stammer fra.
Mit møde med fortiden blev mere barskt
end jeg havde forestillet mig. Men det
var det værd. Det blev en rejse tilbage i
tiden for at finde mine egne rødder; en
tur hvor jeg lærte at se fremad ved at se
mig tilbage.”
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Joachim Ladefoged
Tiden efter min tid
108 sider
299,95 kr. vejl.
Udgivet af Gyldendal

Odins Bro. Foto: Hans Erik Nielsen

Frøkaos. Foto: Kurt Jørgensen
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Odense Fotoklub fylder 75 år!
Vi afholder reception og
udstilling i Historiens Hus
(ved domkirken) lørdag den
11. april kl. 12 - 16, hvor vi
glæder os til at se klubbens
venner.

Klubben blev startet den
10. april 1940, derfor kan vi
i år fejre 75 års jubilæum.
Samme dag udkommer
klubbens jubilæumsbog
med billeder fra Odense
Offentlige Slagtehuse, som
klubbens medlemmer har
gennemfotograferet, før den
store ombygning begynder,
samt kapitler om klubbens
historie og nuværende liv.
Sammen med receptionen
vil der også være en mindre
udstilling af billeder, der
repræsenterer klubbens
medlemmer i jubilæumsåret.

Efterår. Foto: Knud Skovsby

Gyldensten strand. Foto: Søren Eriksen

Heart. Foto: Niels Sørensen
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Sommerkurser på de danske højskoler
Af Ebbe Rosendahl

Går du og overvejer hvor du skal

og søgt blandt kurserne og

og oplevelser sammen. Du kan

holde sommerferie i år, så se med

herunder finder du et par

finde supplerende oplysninger

her og bliv inspireret. Hver

eksempler på nogle af de spæn-

om kurserne og priser på høj

sommer arrangerer flere af de

dende tilbud. Ofte tilbydes der

skolernes hjemmeside.

danske højskoler rundt omkring

flere forskellige kurser samtidig

i landet fotokurser af en eller to

således at både du og din sam

ugers varighed. Jeg har googlet

lever kan få en uges gode inputs

Kunsthøjskolen i Holbæk
Holbæk Slots Ladegaard,
Ladegårdsalléen 5,
4300 Holbæk,
www.kunsthojskolen.dk

•a
 t undersøge belysning af objekter
direkte på fotopapir i mørkekammeret

Holbæk og på skolen. Til inspiration præsenteres en række betydningsfulde

og gribe ind i de kemiske processer,
der indgår i fremkaldelse og fixering af
billeder på fotopapir.
•a
 t arbejde med Liquid Light (flydende
lys) som er emulsion, der påsmurt
trykpapir og andre materialer gør det
lysfølsomt og modtageligt for eksponering
•a
 t lade de analoge muligheder gå i
dialog med de digitale muligheder og
derved skabe helt andre udtryk

kunstfotografer med korte foredrag og
der vil blive undervist i billedbehandling
med udgangspunkt i Adobe Photoshop
på Mac. Medbring gerne dit eget kamera,
stativ og evt. bærbar PC/Mac med dit
foretrukne software.

Analogt fotografi
KURSUS C: 05. JULI - 18. juli 2015
(5950 kr.)
ANALOGT FOTOGRAFISK
LABORATORIUM
Kurset vil være 2 uger med undersøgelser af lys og tid.
Vi vil på kurset stille spørgsmålene:
Hvad er et fotografi? Hvad er et kamera?
I praksis vil vi undersøge mediet fotografi v.hj.a. metodiske undersøgelser som
•a
 t konstruere Pinhole kameraer af papkasser, spande m.m. og undersøge
hvordan verden ser ud herigennem.
•a
 t anvende analoge kameraer og fremkalde film

Vrå Højskole
Vrå Højskolevej 1
9760 Vrå
www.vraahojskole.dk

Fotografiet standser tiden, konkret og
fysisk og stiller ved sin blotte væren
spørgsmålet: HVOR skal tiden standses
og HVORFOR?
DIGITALT FOTOGRAFI
KURSUS E: 02. AUG. - 09. AUG., 2015
(3900 kr.)
“Foto og kunsten at se”
Kurset lægger vægt på en kunstnerisk tilgang til fotografiet, og vil indeholde udfordrende opgaver i landskabet omkring

Vrå Højskole ligger i Nordjylland, 15 km
fra Vesterhavet. Her er høj himmel, barsk
og smuk natur.

God sommer!

Lærer ved Digitalt Fotografi
JEANETTE LAND SCHOU
Født: 1958
• Uddannelse Det kgl Danske Kunst
akademi 2000 School of Electronic
Images, Dundee, 1996
• Andre aktiviteter Kurator for Skånes
Konstförening, Malmø
• Underviser i videokunst og digital
billedbehandling på Det Kgl. Danske

Kunstakademi
• Medstifter af foreningen Fast Video,
Digitalt værksted og udstillingssted for
Billedkunstnere
• Medstifter af North-Udstillingssted

Portrætfotografi
1 uge. uge 26. Pris 4300 kr.
Fashion/ Model
1 uge. uge 27. Pris 4300 kr.
Digitalt fotografi
– workflow og workshop
uge 32. Pris 4300 kr.
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Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K
www.borups.dk

13. til 19. juli 2015
Sommerkurset ”Focus” er for dig der gerne
vil opnå en dybere forståelse af den fotografiske reportage, for dig der vil lære
om nye fortælleformer og lægge et nyt
sprog til dine billeder. Du vil på kurset
lære at komme tæt på den egentlige
historie, og samtidig vil du opdage at du
kommer tæt på dig selv som formidler.
Kurset henvender sig til fotografer og

f otointeresserede, der ønsker at få mere
ud af sit udstyr, og få talentet til at nå
nye højder.

Grundtvigs Højskole
3400 Hillerød
grundtvigs.dk

Arrangeret i samarbejde med
Politikens fotografer
Igen i år åbner Grundtvigs Højskole for
en fotouge for alle, der brænder for
fotografi. Hvert år inviterer vi en række af
landets førende fotografer til at lave
fotoshows og fortælle om deres arbejde,
deres passion og ikke mindst alle deres
tricks og finurligheder udi fotografering.
Derudover vil du blive kastet ud i udfordrende opgaver i workshop-undervisningen, der afsluttes med efterkritik.

tæppeb ombet, provokeret, inspireret og
udfordret.

Søn. 21. – lør. 27. juni 2015
Mød Søren Solkær, Joachim Adrian,
Anders Birch, Lærke Posselt, Carsten

Ingemann, Martin Lehmann, Jacob Aue

Sobol, Tina Enghoff, Daniel Rye, Maria
Fonfara og Peter Hove Olesen og flere af
landets førende fotografer på Grundtvigs
Højskole i en uge med workshops, fotoshows og masser af gode foto-fif.

Ugen vil byde på indblik i forskellige genrer, portfolio-kritik, intenst samvær med
andre fotointeresserede m.m. Du vil
blive opgraderet fotografisk, visuelt


Pris & tilmelding
Kursusprisen er kr. 3.150,- og inkluderer
undervisning og alle måltider serveret af
skolens kvalitetskøkken

Kurset er henvendt til fotografer på alle
niveauer, amatører, studerende og professionelle. (Der vil dog ikke være undervisning i basale fototeknikker).
Der vil i løbet af ugen være mulighed for
Portfoliogennemgang, hvor en professionel fotograf vil give dig kritik af dine
medbragte billeder.
PS: Grundtvigs Højskole arrangerer også
fotokursus I uge 29 med Maria Fonfara
og fotokursus I uge 32 ved den erfarne
pressefotograf Carsten Ingemann.
Se priser og program på grundtvigs.dk

www.sommer.fata.dk

Fotograf Henrik Saxgren har siden
70’erne flittig vist os vigtige vinkler på
verden og lavet billeder fyldt med kærlighed, meningers mod og bedt os tage
stilling. En fotograf med et mod og en
kærlighed han er anerkendt for overalt i
verden lige fra hans historier om de
mindreårige prostituerede i Nicarugua til

fotografier af fabeldyr.
Hans nyeste projekt er en skildring af
det arktiske Grønland. Livet på havisen
ved Qaanaaq/Thule. Et projekt, som
udfordrer på alle plan, lige fra udstyr til
overlevelsesevne.
Når man arbejder i -35°C skal både udstyr og fysik kunne klare de ekstraordinære udfordringer og kunsten er at rationere ens resurser, så der er overskud til
at fotografere, når naturen åbenbare sin
voldsomhed og skønhed. Også selvom
fingrene er lamme af frostgrader og
lysten til at gemme sig i en varm hytte er
ved at gøre en vanvittig.
Denne sommer afholder Fatamorgana,
Danmarks Fotografiske Billedkunstskole,
igen sine fantastiske sommerkurser som
er åben for alle.
I hele august måned er Fatamorgana
fyldt med anerkendte og aktuelle fotografer som vil undervise og inspirere.
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Udbuddet af fotografer er bredt og der
er med garanti noget for alle.
Har du brug for inspiration i dit daglige
arbejde, har du lyst til at se fotografi på
en ny måde eller vil du ruske op og udfordres i dit eget fotografi, er her det
sker.
En af de inviterede undervisere er Henrik
Saxgren. Her er der mulighed for en
workshop hvor du kommer tæt på ham,
hans a
rbejdsmetoder og hans vilde
grønlandsprojekt. Fotograferne vil dele
ud af deres erfaringer og give tips og
tricks til alt fra hvordan man tackler de
fotografiske blokeringer man møder til
hvordan man følger instinktet og hjertet,
når man fotograferer.
Dørene slåes op og alle med fotografi på
hjernen og i hjertet inviteres indenfor.
Se det fulde program på Fatamorganas
sommerworkshops og tilmeld dig på
www.sommer.fata.dk

Dansk fotografi 2-2014
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Fotograferer du også?

Så mød ligesindede i SDF

Her er nogle af fordelene ved at
være medlem af Selskabet for
Dansk Fotografi

Medlemsbladet Dansk Fotografi
Medlemsblad der udkommer 4 gange årligt. Bladet er i A4 format på 52 sider.
Bladet er af høj kvalitet og indeholder
nyheder fra SDF samt mange forskelligartede artikler om og for danske fotografer, og de aktiviteter der udfoldes. Især
medlemmernes egne arbejder og arrangementer prioriteres højt.
Den nationale
Som medlem af SDF kan du deltage på
Den Nationale/DM i fotografi. Den Nationale er SDF’s årlige konkurrence med
indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmelsen bliver de antagne værker udstillet i
forbindelse med vores årlige landsmøde,
der afholdes omkring uge 40. Efter ferniseringen kan du se alle de antagne billeder samt et lille udvalg af dommernes
egne værker. På landsmødet vil der også
være lejlighed til, at se billeder fra dem
der i årets løb har ansøgt om en fotografisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédération Internationale de l’Art Photographique)

Fotografisk årbog
Hvert år primo oktober udkommer Fotografisk Årbog, som indeholder et repræsentativt udsnit af billeder produceret af
SDF’s medlemmer i det forløbne år. Alle
billederne udvælges fra SDF godkendte
udstillinger, f.eks Den Nationale, Fælles
Fynske, Jyske Mesterskaber, Mellem Sund
og Bælt samt fra FIAP Biennaler og udvekslingsmapper med andre landsforbund.
Årbogen er på 122 sider. Årbogen ud
leveres gratis til alle vores medlemmer.
Ungdomsmedlemmer der er medlem via
en ungdomsskole, og som ikke betaler
fuldt kontingent, kan erhverve sig
Årbogen på favorable vilkår – med op til
40% rabat.
Landsmøde
Der afholdes hvert år et landsmøde omkring uge 40. Det arrangeres på skift forskellige steder i landet, og altid i samarbejde med en eller flere klubber, som
påtager sig det praktiske arbejde. På
landsmødet er der bl.a. fernisering på
Den Nationale/DM i fotografi, workshops, generalforsamling med valg til
bestyrelsen, og ikke mindst en masse
hyggeligt samvær fotografer imellem.
Landsmødet løber fra fredag til søndag.
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SDF udland
SDF har en udlandsafdeling som repræsenterer Danmark i verdensforbundet
FIAP, SDF Udland udsender udvekslingsmapper, og har kontakt, til fotografiske
landsforbund i hele verden. SDF Udland
kan også hjælpe dig eller din klub med at
skabe kontakt til en venskabsklub i udlandet, samt med deltagelse på FIAP og
PSA godkendte saloner (Fédération
Internationale de l’Art Photographique

og Photographic Society of America).
Fiap titler
Når du opnår mange antagelser på FIAPgodkendte saloner, kan du med tiden
søge om at få tildelt forskellige FIAP-titler med diplom og emalje emblemer.
Informationsaften
Få et tilbud om en informationsaften
med en fra bestyrelsen – også for IKKE
medlems-klubber. Emner aftales på forhånd og der betales kun for transport,
kontakt SDFs formand.
Foredragsholdere
I folderen “Alt om SDF”, som kan downloades fra sdf.dk, kan du finde navnene
på gode foredragsholdere. Emnerne
spænder vidt og er en oplagt idé til en
oplevelsesrig klubaften.

www.sdf.dk

Fotografisk Årbog 2014

sdf.dk er mødestedet for alle der er interesseret i fotografi. Du kan oploade dine
egne billeder og få kritik fra personlige
medlemmer og klubber. Du har adgang
til en masse features samt mulighed for

at dele eller modtage viden på tværs af
medlemmer og klubber. Der præsenteres
løbende ind- og udenlandske fotografer,
der viser deres billeder. Masser af spændende fotografiske artikler. Alt lige fra

analog til digital, natur, mode, dokumentar etc. Du har lejlighed til at bringe emner op til debat på vores forum eller blot
spørge om ting du kunne være i tvivl om.

www.sdf.dk
Meld dig ind på
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Blokke
Brevpapir
Brochurer
Foldere
Formularsæt
Flyers
Kuverter
Løsblade
Hæfter
Plakater
Postkort
Salgsmapper
Skaf os en ny kuVisitkort
nde
Best
Price
- så kvitterer vi med en overra
skelse.
Sort/Hvid bøger
Send ”NY KUNDE” til info@
Farvebøger
toptryk.dk
Offsettrykte
bøger
- så klarer jeg resten 
Banner
Venlige hilsnerBagvæg
Palle Bo Beachflag
Messevæg
Posters
Flaskevand
Krus
Spillekort
Roll-up
Salgsmapper
X-display
Valgplakater
Skilte
Bil-deko
Labels i kasser
Labels på ruller
Selvklæb på plast & papir
Streamere
Udskåret folie
Bordkalendere
Julekort
Spiralkalendere
Vægkalendere
Emballageprodukter
Klapvifter
Musemåtter
Plastikkort
Skriveunderlagen

No. 1 i Danmark på tryk i små oplag

Kære SDF-medlem

Buskmosevej 4 · 6300 Gråsten · T: 7465 0101 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk

