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En anden måde at opleve sin omverden på, er at fokusere på Jordens vidunder
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Michelsen om sin passion for de smukke steder i Danmark og udlandet.
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hvor fotografer har ladet sig inspirere af bibelske citater. Det er en seværdig
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udstillingen, som kan opleves resten af året og i 2016.

Associeret bestyrelsen
SDF Udland
Finn E. Larsen
Storhøjvej 12
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 17 67
email: udland@sdf.dk

23
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motivområde. Han kalder sig Facehunter og går efter menneskelige historier
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Sensommeren og efteråret er også tiden hvor der udbydes interessante foto
kurser. Goecker Academy er et af disse steder, hvor professionelle og erfarne
fotografer underviser i netop deres speciale. Den Københavnske reklame- og
portrætfotograf Ole Christiansen underviser i kreative en-dags kurser. Du får
en forsmag her i bladet sammen med Oles inspirerende billeder.
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Næste udgave af Dansk Fotografi udkommer i november med fyldig omtale af
Landsmødet i Næstved og Den Nationale. Se det spændende program og husk
at deltage!
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Digital Farve. Thomas Pedersen. Downstairs. The M Central Park. Guld

Dommerne John Nyberg, Keld Bentsen og Jan Hansen kommenterer de antagne billeder. Foto: Peter Bodin.

Mellem Sund og Bælt
10 års jubilæum
Tekst Per I. Christiansen og Claus Djervad, MSoB-teamet

FOR ANDEN GANG I TRÆK STÅR

FOTOKLUBBEN NEGATIV ROSKILDE I

BRØNDBY STRAND FOTOKLUB SOM

2005. DETTE SKULLE NATURLIGVIS

ARRANGØR AF DEN ÅRLIGE ” MELLEM

MARKERES, SÅ DER VAR GJORT LIDT

SUND OG BÆLT” KONKURRENCE, SOM

EKSTRA UD AF FERNISERINGEN, VED AT

ER ÅBEN FOR FOTOGRAFER BOSID

INDBYDE TRE SPÆNDENDE DOMMERE,

DENDE PÅ SJÆLLAND MED TILLIGGEN

SOM I EN CAFÉ LIGNENDE ATMOSFÆRE

DE ØER OG BORNHOLM. DENNE GANG

SAD OG KOMMENTEREDE DE ANTAGNE

VAR DER TALE OM ET 10 ÅRS JUBILÆUM,

OG DE PRÆMIEREDE BILLEDER.

DA KONKURRENCEN BLEV STIFTET AF

Dommerne, Keld Bendtsen fra Creative
Group/FotoTV.dk, John Nyberg kendt for
bøger om blandt andet HDR fotografi og
Jan Hansen, modelfotograf og tidligere
chefredaktør på fotomagasinet Zoom,
var meget floromvundne i deres kom
mentarer om de antagne billeder.
Creative Group/www.FotoTv.dk var så
venlige, at live streame hele ferniserin
gen direkte på internettet. Klippet kom
mer snart til at ligge på deres hjemme
side og vi kan da kun opfordre til, at
Digital Monochrome. Fine Holten. KFAK. Ørestad Syd. Sølv
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Papir Farve. Claus Djervad. Brøndby Strand Fotoklub. Under Krystallen. Bronze

Papir Monochrome. René Wedel. Herlev Fotoklub. Broen. Sølv

man klikker ind og tilmelder sig deres
nyhedsbrev, så man får beskeden. De
har mange gode artikler, video mv.
liggende.
Året høst af billeder bestod i 563 ind
leverede hvoraf 155 blev antaget og 25
blev præmieret med enten medalje eller
dommerdiplom. Arrangørerne havde lagt
et stort arbejde i at skaffe nogle gode
præmier til medaljetagerne, og således
var der flotte kurve fra den lokale center
forening, der var gavekort til flotte print
fra både Grafik og Foto i Præstø og Click
i Valby. Desuden gavekort til Kim Skovs
bys filtersamling og et års medlemskab
af Kameratest. Alt i alt en flot gaveregn.
Der blev også brudt med den traditio
nelle rødvin til dommerne, som blev
erstattet af gaveæsker med øl fra det

lokale bryggeri.
Arrangementet blev holdt i kulturhuset
Brønden, hvor der var gode muligheder
for at holde så stort et arrangement. Der
var mange fremmødte, og det var en
glæde at se, at kun 3 af diplommod
tagerne ikke var til stede. I pauserne var
der mulighed for at købe lidt vådt til
halsen, og naturligvis med kage til kaffen.
Alt i alt var det arrangørernes mening at
årets konkurrence havde været en succes.

Se det samlede resultat på
www.mellemsundogbælt.dk
På fototv.dk kan du se dommer
kommentarerne på video – det varer
to timer og ti minutter så der er
mange guldkorn at hente.
Papir Monochrome. Ole Suszkiewicz. Top Meeting. Guld

Digital Monochrome. Frede Elman Hansen. FKAK. Guld

Papir Farve. Nils Hastrup. KFAK. Kloakspuling. Guld
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Olympus drager i august og september på tourné
i Danmark med 100 kameraer, som du frit kan teste.
Har du et arrangement, begivenhed eller blot en god
ide til hvor vi kan møde fotoentusiaster i landet, er du
velkommen til at give os et tip. Send en mail med dit
forslag på troels.kjaer@olympus.dk. Det bedste forslag
bliver præmieret med det nye OM-D E-M5 MII kamera
til en værdig af Kr. 14.000,8

MØD OS PÅ
SDF LANDSMØDET
FRA
D. 2.-4. OKTOBER
I NÆSTVED
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Deltag i foto konkurrencen på
SDF landsmødet og vind det nye
OM-D E-M5 MII. Test et Olympus
kamera på SDF landsmødet og
fang øjeblikket. Det eneste du skal
gøre er at huske billede ID.

”

Oscar Levovich
Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.
Salmernes Bog 119. 105

Udstillingens tilblivelse og idé
Fotografisk Salon, Aarhus, har til formål
at styrke fotografiet ved at udforske
grænsefladen mellem fotografisk hånd
værk og kunst. Salonens over 400 med
lemmer lægger vægt på at styrke og
udvikle det professionelle fotografi.
Salonens dokumentar-, reklame- og por
trætfotografer skaber til daglig billeder,
der skal fremkalde et bredt følelsesregi
ster, så deres kunder kan sælge varer,
der i det væsentlige hører til i bunden af

den amerikanske psykolog Maslows
menneskelige behovspyramide (mad, bi
ler, huse, våben, tøj, kosmetik m.v.)
Kunst er en menneskelig udtryksform,
der ligger i toppen af behovspyramiden,
og mange af salonens fotografer ønsker
at skabe billeder med stor kunstnerisk
gennemslagskraft i deres daglige arbej
de.
Kunstens historie viser, at det højeste en
billedkunstner ofte stræber efter er at få
sit værk til at udtrykke nogle af de stør

”

ste menneskelige idealer, som man i
vores kultur finder udtrykt i rigt mål i

verdens klassiske katedraler og kirker i
for eksempel Italien.
Op gennem historien har det først og
fremmest været malerkunsten, der har
fået lov til at formidle kirkens budskab.
Fotografisk Salon vil med denne udstil
ling vise, at også kunstfotografiet med
sit eget unikke sprog har overraskende
og sanselige historier at fortælle – i dette
tilfælde om den kristne kultur.

Kenneth Stjernegaard
Sig til israelitterne, at de skal tage dig en lydefri rød ko, som er uden fejl
og som endnu ikke har båret åg.
4. Mos. 19. 2

I Begyndelsen
var Lyset
FOTOGRAFISK SALON AARHUS HAR FREMBRAGT EN SÆRDELES SEVÆRDIG UDSTILLING MED
25 MOTIVER. MERE END 60 FOTOGRAFER MED HVER SIN BAGGRUND KONFRONTEREDE SIG MED
SELVVALGTE CITATER FRA BIBELEN OG SENDTE OVER 150 FOTOS IND TIL UDSTILLINGEN.
UDSTILLINGEN KAN SES FORSKELLIGE STEDER I LANDET I 2015/2016.
Tekst: Fotografisk Salon Aarhus
redigeret af Ebbe Rosendahl
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S Ø R E N S O L KÆ R “ STR E ET A RTI STS ”

I B E GYN D E LS E N VA R LYS ET

Teologien er en åbenlys debattør, for teologi kan noget
andet end nyttedebatten.
(Kulturminister Marianne Jelved, Aarhus Domkirke 2014)

Kunst er at løse problemer, som ikke kan formuleres, før de er
blevet løst. Udformningen af spørgsmålet er en del af svaret.
(Piet Hein, kunstner, poet og videnskabsmand 1905 – 1996)

”

Lena Matzen
Lad ikke bølgerne begrave mig. Lad ikke dybet opsluge mig.
Lad ikke døden få det sidste ord.
Salmernes Bog 69. 16
4. Mos. 19. 2
12

”

Flemming Platz
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
Prædikerens Bog 3. 1
13

ISTR
B EEGYN
ET PDHE OTO
LS E NG RA
VAPRHLYS
E R ET
N I LS J O RG E N S E N

”

Orm Bossemeir
…giv mig min styrke igen
blot denne ene gang…
Dommerbogen 16. 25-30

Om fotografi
Fotograf Jan Rüsz

Jeg er en analog uddannet fotograf,
men nu er mørkekammeret solgt og
jeg savner det ikke. Det digitale har
åbnet mange muligheder for at
fremhæve fortællingen i et billede.
Jeg gør det gennem en digital bear
bejdning af det grafiske i fotografiet
som en vigtig del af formsproget.
Jeg er meget optaget af hvordan
fotografiet kalder på et engage
ment i mine relationer til menne
sker og steder, kalder på en sans
ning af naturens former og struk
turer.
Ofte handler fotografiet om at
b ekræfte at noget er hændt eller

findes ”i virkeligheden”. Fotografiet
forstås som et dokument for hvor
dan verdenen er. Jeg har imidlertid
14

”

altid haft den holdning, at man ikke
kan ”stole på” et fotografis udsagn
som noget virkeligt, men jeg kan
vælge at stole eller ikke stole på
fotografen til det pågældende foto.
Jeg har længe arbejdet med at fri
gøre fotografiet fra sin stærke til
knytning og repræsentation af det
vi forstår som virkelighed. Det er
fordi der er mere end det umiddel
bart genkendelige. ”There’s more
to the Picture, than meets the eye”
som Niel Young synger.
Efter at have arbejdet som fotograf
assistent for Bror Bernild i Køben
havn i starten af 1980’erne,
b egyndte jeg at samarbejdet med
unge eksperimenterende teatre og
festivaler rundt om i Europa. Jeg
15

Jan Rüsz
Og se,
Jesus kom dem i møde
og hilste dem med et
“God morgen!”
Matt. 28. 9
fandt en måde at fotografere på,
der gav plads til genfortælling/for
tolkning af teatrenes forestillinger.
Derudover arbejdede jeg med hvad
der skulle bruges af portrætter,
dokumentationer, scenografier til

forestillinger. I en halv snes år
underviste jeg i fotografi på den

hedengangne Vestbirk Højskole.

Først senere begyndte jeg at lave
egne fotoserier, hvoraf de tre bille
der jeg har med i denne udstilling
er hentet. Invitationen til at deltage
i denne udstilling med udgangs
punkt i bibelske tekster har været
en øjenåbner og et spændende
gensyn med mange af mine billeder.

I B E GYN D E LS E N VA R LYS ET
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”

Rolf Due
Og jeg så en gustengul hest,
og han, der sad på den, hed Døden,
og Dødsriget fulgte med ham.
Johs. Åb. 6. 8

”

 eter Kamp Knudsen
P
Herre er min klippe, min borg, min befrier,
min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt,
mit skjold, min frelses horn og min fæstning.
Salmernes bog 18. 3

”

 øren Staun Petersen
S
Så jeg formaner jer:
Efterlign mig!
1. Kor. 4.16

Da fotografiet er den eneste form for
billedkunst, der indtil nu ikke er blevet
anvendt som seriøs ’fortællekunst’ i vore
kirker, er udstillingen blevet en ny og
spændende kunstnerisk udfordring som
salonens dygtige fotografer med stor
interesse har taget op.
Mange anser det for en selvfølgelighed,
at et billede – et kunstværk – skal tale
for sig selv.
Denne tradition bryder Fotografisk
Salons udstilling ved at arbejde efter

dogmet: Fotografiet og ordet hører
sammen som kunstnerisk udtryksform.
Udstillingens titel og tema I Begyndelsen
var Lyset er inspireret af Det gamle
Testamentes skabelsesberetning i 1.

Mosebog og Det nye Testamentes tekst

16

Kristendommens teologi giver
ingen løsninger, men stiller
spørgsmål.

fra Johannes evangeliet kap. 1 (I begyn
delsen var ordet).
Gennem de meget forskelligartede bille
der giver fotograferne udtryk for deres
egen undren. De giver ikke svar, men
åbner rum til spørgsmål. Til undren over
menneskelivet set i lyset af bibelens
tekster.
I Begyndelsen var Lyset kan beskrives
som:
”25 udfordringer til undren i kunstens
krydsfelt mellem fotografi og bibel
citater”
...eller:
Udstilling af 25 fotos du ikke kan se,
– før de er fremkaldt –med ord.

17

(Domprovst Poul Henning Bartholin,
Aarhus Domkirke 2014)

Udstillingen
”I begyndelsen var lyset”
13. august – 17. september
Udstilling i Lystrup kirke
2. oktober – 17. januar 2016
Danmarks Fotomuseum i Herning

Se mere om
Fotografisk Salon Aarhus:
www.fotografisksalon.dk
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev
der holder dig ajour om de måned
lige arrangementer med fotografiske
foredrag. Du finder også Fotografisk
Salon på Facebook.

		

Jens fortæller, at han har en passion for
portrætfotografiet og interesse for
p ersonen bag ansigtet på dem han foto
graferer. Selv kalder han sig Face Hunter
og går efter at tage billeder, der viser
levevilkårene for Sydøstasiens fattige
befolkning.
”Jeg kigger altid efter det intense udtryk
i ansigtet på de personer jeg fotografe
rer. Jeg har ikke en diskretionslinje og
går meget tæt på. Andre finder det
meget provokerende, at gå så tæt på.

Men jeg finder det nødvendigt for at få
det intense udtryk i ansigtet.”

Hvordan arbejder du? ”Det er lidt for
skelligt, afhængig af situationen. For
ikke at vække opsigt, er mit kamera altid
i en skuldertaske, som bevidst ser slidt
ud. Den ligner mere en fisketaske end en
fototaske. Når jeg finder et motiv, får jeg

kontakt til personen og siger typisk
’photo photo’. Så tager jeg kameraet
frem og fotograferer. Jeg tager altid kun
enkeltbilleder, aldrig kontinuerlig, da det
vil virke for aggressivt. Som regel tager
jeg højest 5-6 billeder af de personer jeg
fotograferer. Hvis man spørger inden
man starter, begynder folk at stille sig op
og har ikke det naturlige udtryk jeg går
efter. Ofte viser jeg dem billedet bag
efter og vi får en snak samt et godt grin.
Jeg taler et rimelig godt Thai og kan der
for begå mig i Thailand og Laos på egen
hånd. I Cambodia og andre lande benyt
ter jeg mig af en fixer. Min fixer i Phnom
Phen, Cambodia, kører Tuk-Tuk. Han
kender derfor området ud og ind og
taler fantastisk godt engelsk. Jeg har i
øvrigt løbende kontakt med ham via
Facebook.

De mennesker jeg fotograferer, er ofte
både stolte og glade for, at jeg fotogra
ferer dem og fortæller deres historie. De
ser det som en mulighed for, at verden
udenfor får øjnene op for, hvilke vilkår
de lever under. Hvis nogen gør tegn til
de ikke vil fotograferes, respekterer jeg
det naturligvis.
En gang blev jeg afvist af en der ikke
ville fotograferes. Det respekterede jeg
selvfølgelig. Men nogle andre begyndte
at drille vedkommende. Jeg fornemmede
en ubehagelig stemning og fortrak. Da
jeg var et stykke derfra vendte jeg mig
om og så der var forsamlet mange ved
stedet og et værre hurlumhej. Jeg an
tager de var oppe at slås.”

Giver du penge til dem du fotograferer?
”Aldrig før, men nogen gange efter. Jeg
giver også gerne til nogen jeg ikke foto

De to skolepiger er fotograferet i nordøst Laos, hvor jeg besøgte en meget lille landsbyskole i Muang Ngoy Village.
Lærere og elever synes det var hyggeligt at få besøg lang vejs fra. Kamera: Fuji X100s.
Denne hjemløse mand lå og sov udenfor et tempel og få hundrede meter fra
Konge Paladset i Phnom Penh, Cambodia. I skærende kontrast til al den rigdom
som begge steder besidder. Kamera: Fuji X100s. Foto: Runald Sørensen.

JENS ANDERSEN

”Jeg kigger altid efter det intense udtryk i ansigtet på de personer
jeg fotograferer. Jeg har ikke en diskretionslinje og går meget
tæt på.”
Af Jørgen Stubtorft

Foto Jens Andersen

MON IKKE DE FLESTE DER DRAGER MOD
SYDØSTASIEN PÅ FERIE GØR DET FOR AT DASE,
LIGGE VED STRANDEN, DYKKE, SPILLE GOLF OG
MÅSKE MØDE LIDT AF DEN LOKALE KULTUR.
FOTOGRAF JENS ANDERSEN FRA AARHUS
BRUGER SINE FERIER PÅ AT REJSE TIL SYDØST
ASIEN. FOR HAM ER MÅLET UDELUKKENDE, AT
KOMME UD OG FOTOGRAFERE BEFOLKNINGEN I
OMRÅDETS SLUMKVARTERER.

18

Interessen for foto startede i en meget ung alder.
Det var i den analoge tidsalder. En god kammerat,
der er et par år ældre, startede med at gå til foto i
ungdomsskolen. Jens hørte om fremkaldelse og
blev nysgerrig for at se hvordan det foregik. Jens
fik lov at komme med i mørkekammeret. Så var han
solgt. Men det krævede dispensation at starte 2 år
før tid i ungdomsskolen. Ungdomsskolens foto
lærer fik klaret dispensationen til Jens. Siden da
har foto været en fast bestanddel af hans liv på
den ene eller anden måde.

19
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graferer. Man ser en del, der er påvirkede
af narko, alkohol eller sniffer lim. Hvis
det er deres børn, jeg har taget billeder
af, køber jeg nogen gange mælk og mad
til dem.
På grund af min stil og min måde at
arbejde på, har nogen af mine billeder
skabt vild diskussion blandt fotografer i
nogle fora på nettet. Jeg er blevet kaldt
både det ene og det andet. Jeg er sågar
blevet smidt ud af en gruppe. Men mit
udgangspunkt er, at fortælle disse men
neskers historie og som nævnt tidligere,
får jeg oftest en snak med dem når jeg
har taget billederne. Folkene i slumkvar
tererne har accepteret deres situation er
som den er og de ønsker ikke at skjule
den.

79 årig ældre kvinde leder efter madrester i en container i
Bangkok`s slumkvarter Klong Toey, Thailand. Hun fandt det
morsomt at en udlænding kunne tale thai. Kamera: Fuji X100s.

Selvom folk er uhyggeligt fattige, er der
nogle ting som måske kan overraske. De
er som regel velsoignerede, med rent tøj
og pænt klippet. I Sydøstasien bruger
man at tage skoene af før man går
indenfor i et hus. Jeg har lagt mærke til,
at det gør folk også selvom deres ’hjem’
kun er et tæppe i en baggyde blandt
affald og rod.”
Denne spastiske mand blev kørt rundt af hans kammerat i Phnom
Penh`s gader, Cambodia. Han gav mig et stort smil, da jeg tog
kameraet frem. Han nød at blive fotograferet. Vi gav hånd og ønskede
hinanden ”held og lykke”. Kamera: Fuji X100s.

Er du tryg ved at bevæge dig ind i slum
kvartererne? ”Jeg har ikke haft ubehage
lige oplevelser. Men jeg er opmærksom
på hvilken vej jeg er kommet ind og er
altid opmærksom på, hvilke muligheder
der er for at komme hurtigt væk derfra.
Jeg er der kun i de lyse timer.”

To hjemløse børn ligger og sover ved siden af en affalds bunke ved det centrale marked i
Phnom Penh, Cambodia. Kamera: Fuji X100s.

Når Jens fotograferer, bruger han altid
fast brændvidde. Hans ben er hans
zoom. Alle billeder bliver beskåret i
optagelsen. Aldrig i efterbehandlingen.

”Det har jeg altid gjort. Jeg ser det som
en disciplin at fotografere på den måde.
Da jeg fotograferede på negativer,
kopierede jeg altid mine billeder i full
frame. Det vil sige, at jeg tog kanten af
negativet med på det færdige billede.
Nu fotograferer jeg selvfølgelig digitalt
og bruger Fujifilm X100s med 23 mm
f:2,0 og Fujifilm X-E2 med 35mm f:1,4.
(Der er forlængelsesfaktor på 1,5, så ob
jektiverne svarer cirka til 35 mm og 50
mm på full-frame sensor). X100s’eren
bruger jeg til Street Photography og XE2’eren til Street Portrait.”
Billederne optages som JPEG. ”Grunden
til, at jeg fotograferer i JPEG og ikke i
RAW er, at de har nogle meget fine hud
toner samt en fantastisk detaljerigdom.”

Parret er fotograferet foran deres hus, som er et mindre slumkvarter bag en kæmpe losseplads
udenfor Phnom Penh, Cambodia. Kamera: Fuji X-E2 m. 35mm f:1.4

21

Jens efterbehandler kun lidt på sine bil
leder. Der korrigeres for levels og curves.
Nogle gange er der behov for at korri
gere farverne lidt. Nogle billeder konver
teres til sort hvid. ”Den eneste form for
manipulation jeg nogen gange laver, er
at lysne det hvide i øjnene, da solen jo
ofte står højt på himmelen og laver nog
le meget mørke skygger.”

Hvad er formålet med dine billeder? ”Mit
formål er at vise og oplyse om de vilkår
de fattige lever under, endda med rege
ringer der mere eller mindre har interes
se i at fastholde dem i fattigdom og
analfabetisme med et jerngreb. Jeg til
byder foredrag med titlen ’På oplevelse
med kameraet som rejsekammerat’, hvor
jeg viser mine billeder og fortæller om de
samtaler jeg har haft med de mennesker
jeg har fotograferet i mit arbejde som
Street Photographer og Face Hunter. Jeg
håber på sigt at få forskellige humani
tære organisationer som samarbejds
partnere.”

NYT FRA BESTYRELSEN
Af næstformand Renè Skaaning Nørager

JA - vi kommer meget gerne på besøg!
BEDØMMELSEN AF DEN NATIONALE
2015 ER BLEVET AFSLUTTET. ALLE
DELTAGERE HAR FÅET MAIL OM, AT PÅ
DERES PROFIL PÅ WWW.SDF.DK LIGGER
DERES SCORECARD. NOGET SOM
BESTYRELSEN HAR ARBEJDET PÅ, AT FÅ

På vej til lufthavnen i Phnom Penh, Cambodia holder min Tuk-Tuk for rødt
ved et vejkryds. Pigen, en blandt mange gadebørn, kom hen og tiggede.
Kamera: Fuji X100s.

SAT OP SÅDAN AT DEN ENKELTE
DELTAGER KAN SE HVORDAN, DET ER

22 årig cambodiansk kvinde sidder på en gangbro i Bangkok, Thailand og
tigger. Hun har 2 børn, en på fire år og en på to år, som hun sidder med på
billedet. Mange cambodianere tager til Thailand for at tigge, da turisterne
der, ofte har flere penge på lommen end dem i Cambodia. Kamera: Fuji X100s.

GÅET MED EGNE BILLEDER. EN STOR
TAK TIL NÆSTVED FOTOKLUB, SOM HAR
STILLET MANDSKAB TIL RÅDIGHED
BÅDE FØR OG UNDER BEDØMMELSEN.
DET ER ET STORT ARBEJDE FOR EN
KLUB, AT HOLDE STYR PÅ EN KON
KURRENCE MED OVER 4000 BILLEDER.
EN INDSATS BESTYRELSEN OG IKKE
MINDST ALLE SDF MEDLEMMER ER
GLADE FOR.

Jens Andersen
Street Photographer, Face Hunter og
foredragsholder fra Aarhus.
www.finefoto.dk
Til daglig ansat som portrætfotograf
ved Fotografi Mimosa i Aarhus.

Bestyrelsen modtager til tider henven
delser fra fotoklubberne rundt omkring i
landet, om vi fra bestyrelsen vil komme
på besøg i fotoklubberne.
Enten for at snakke SDF udland, Den
Nationale eller blot for at give et indtryk
om hvad SDF er for fotoklubberne. Rundt
om i fotoklubberne sidder I med mange
nye medlemmer, som ikke rigtig kender
til SDF. Det er hverken godt for jeres
klub eller for SDF. Så derfor skal der lyde

et klart svar: JA - vi kommer meget gerne
på besøg. Når det er sagt, så er det også

ontaktet om, at få tilsendt en ny.
k
Bestyrelsen beklager, at det har taget


vigtigt at nævne, at man ude i klubberne
skal være med til at lære de nye medlem
mer SDF at kende. Sæt dem ind i alt
hvad SDF er, Den Nationale med regler,
website med (kommende) galleri med
mere. På den måde får vi alle noget
mere ud af SDF sammen.

meget lang tid. I disse dage, hvor alt skal
laves i Kina, kan jeg nu med sikkerhed
sige, at spare penge tager også sin tid.
Vi har endelig modtaget de nye SDF-
nåle, næsten alle er rigtigt lavet. Des
værre er nogen ikke helt udført som ønsket.
Ny leverandør er taget i brug, takket
være Finn Jacobsen fra AFA.
For fremtiden har vi opgraderet vores
nåle, sådan at man får en fin lille æske
med nålen. Ikke blot en nål i et stykke
plastik.
Det håber bestyrelsen på, at i vil synes
godt om.
På gensyn på landsmødet, for der ses vi,
ikke?

Få mere ud af SDF som medlem
Bestyrelsen er meget interesseret i at
høre fra klubber rundt om i landet, som
har lyst til at lave en ny SDF on Tour dag.
Kom ud af busken, meld jer til dette.
SDF on Tour er en dag, hvor vi sætter
fællesskabet omkring fotografiet i høj
sædet. Der har været afholdt dage med
diverse kameraleverandører og ikke
mindst gode foredragsholdere, som har
givet os gode input fra deres fotografi
ske verden. Det skal nævnes, at SDF on
Tour ikke er lagt i et fast jerngreb og på
den måde kan arrangementet sagtens
gøres anderledes. Så kære medlemmer,
henvend jer til bestyrelsen. Lad os i fæl
lesskab få flere gode SDF on Tour dage.
På landsmødet 2014 i Odense, blev der
uddelt SDF-nåle ved præmieoverrækkel
sen.
Den gang oplyste billedsekretæren, at
man var igang med at få lavet nye nåle
med det nuværende logo. Alle nålemod
tagere

fra

2014

årgangen

Tre gode råd fra Jens Andersen
Følg landets skikke, husk du er gæst.
Gå folk i møde med et smil og
respekter dem du fotograferer.
Efterlad et godt indtryk, så dem der
kommer efter dig også er velkomne.
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vil

blive

Indkaldelse til
ordinær general
forsamling i SDF
Dagsorden ifølge
vedtægterne
Næstved 3. oktober
kl. 10 - 12

PROGRAM

SDF Landsmøde
og Den Nationale
2. – 4. oktober 2015 i Næstved

Fredag 2. oktober

Lørdag 3. oktober

Søndag 4. oktober

18.00 - 19.00	Let aftenmåltid
(sandwich )
19.15 - 21.30	Foredrag; Fotograferne
Flemming Bo Jensen &
Charlene Winfred
19.30 - 21.00
Work-shop; Olympus

09.30		Fernisering af Den
Nationale
Freddie Hansen,
formand Næstved
Fotoklub og SDF
formand Carsten
Odgaard Christensen
byder velkommen
10.00		
Generalforsamling
12.00 - 13.00	Frokostbuffet
– Hotel Vinhuset
13.00 - 14.00
Medalje overrækkelse
14.30 - 16.00	Foredrag; Fotograf
Maria Strömvik
16.30 - 18.00	Foredrag; Adobe
Lightroom; Fotograf
Vagn-Ebbe Kier
19.00		Middagsbuffet
– Hotel Vinhuset

09.30		Bedømmelse - Det
helt frie billede
10.00		Bedømmelse
- Landsmøde billedet
10.30		Fremvisning af Lyd &
billede
12.00 - 13.00	Frokostbuffet – Hotel
Vinhuset
13.30 - 15.30	Foredrag; Fotograf
Tom Lindboe
13.30 - 15.30
Work-shop; Olympus
15.30		
Landsmøde slut

Fredag aften er Gamle Ridehus åbent
for offentligheden indtil kl. 23:00, og
alle har mulighed for at komme forbi og
se de mange udstillede fotos fra Den
Nationale – det er Kulturnat i Næstved
fredag.

NÆSTVED FOTOKLUB ER VÆRT VED ARRANGEMENTET,
OG DET HELE KOMMER TIL AT FOREGÅ I DE GAMLE
HYGGELIGE BYGNINGER PÅ GRØNNEGADE KASERNE
KULTURCENTER, MIDT I NÆSTVED CENTRUM
– I GÅ AFSTAND FRA NÆSTVED STATION.
VI HAR SAMMEN MED SDF SAMMENSAT ET PROGRAM
MED FOREDRAGSHOLDERE OG WORKSHOPS, SOM VI

SPISNING

PARKERING

OVERNATNING

SYNES ER SPÆNDENDE OG MED TILSTRÆKKELIG BREDDE,

Frokost lørdag og søndag, samt
landsmødemiddag foregår her :
Hotel Vinhuset – Sct Peders Kirkeplads
4 – 4700 Næstved
www.hotelvinhuset.dk
i gå afstand fra Grønnegade Kaserne –
500 meter

Parkeringsplads på selve Grønnegade
Kaserne er lukket fredag p.g.a kulturnat.
Der er tidsbegrænset parkering ved
Kvickly, samt betalingsparkering ved
Næstved Station. Desuden er der både
tidsbegrænset og ikke tidsbegrænset
Parkering ved Næstved Rådhus
(Rådmandshaven). Se yderligere
muligheder her: www.næstvedcity.dk/
parkering

Overnatningsmuligheder i Næstved :
Næstved Vandrerhjem:
www.danhostel.dk/hostel/danhostelnaestved
Hotel Kirstine: www.hotelkirstine.dk
Hotel Vinhuset: www.hotelvinhuset.dk
Menstrup Kro: www.menstrupkro.dk
(ligger 13 km udenfor Næstved)
Danland Karrebæksminde:
www.danland.dk/feriecentre/karrebaeksminde (ligger 9 km fra Næstved)

SÅLEDES DER ER LIDT FOR ENHVER SMAG – UDOVER
SELVE UDSTILLINGEN AF DE MANGE ANTAGNE OG
PRÆMIEREDE BILLEDER FRA DEN NATIONALE.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER !
VI VIL SUPPLERE MED FLERE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Der vil alle dage være mulighed for at
købe kaffe, the, sodavand øl/vin og
snacks i vores lille Café inde i Gl. Ridehus.

PÅ WWW.SDF.DK I TIDEN OP TIL LANDSMØDET – PRISER
PÅ SPISNING OG FOREDRAG/WORKSHOPS VIL BLIVE
TILGÆNGELIGE PÅ SDF WEBSIDE SAMMEN MED

DEN NATIONALE OG LANDS
MØDET AFHOLDES HER:

TILMELDING.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter
www.gkkultur.dk
Det Gamle Ridehus og omkringliggende
bygninger Grønnegade 10 – 4700 Næstved

Foto (redigeret): Flemming Bo Jensen
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KONTAKTPERSON FOR
LANDSMØDET I NÆSTVED.
FORMAND FOR NÆSTVED
FOTOKLUB
Freddie Hansen, mobil: 23291851
Email: freddieh@mail.dk
www.nfklub.dk

INFORMATION OM FOREDRAGSHOLDERE

Flemming Bo Jensen & Charlene Winfred – fredag kl. 19.15

Olympus Workshop
– fredag 19.30
Flemming Bo Jensen

Charlene Winfred

Jeg skyder primært billeder af musik
– musikerne, festivalerne og

Charlene Winfred er født og opvokset i Singapore, flyttede som 18 årig

natklubber. Jeg har altid elsket
musik, specielt elektronisk musik, og
musik er en stor del af hvad der får
mit hjerte til at slå. At jeg kan
kombinere musik og fotografering er
en stor drøm der er gået i opfyldelse.

til det vestlige Australien, og boede
dér indtil for 2 år siden, hvor hun
påbegyndte sin verdensomrejse.
I 2013 solgte hun alt, og begav sig
ud i et liv i evig transit. Charlene
voksede op i multikulturelle og
multietniske grupper og nationer,
uden fuldt ud at tilhøre en enkelt.
Hun er fascineret af, hvordan
identitet påvirker erfaring, og
hvordan dette ændrer perspektivet
de steder vi lever, bevæger os
igennem, låner, og ejer i løbet af
vores liv.

Jeg har siden 2009 levet som
nomade, uden fast bopæl. Ud over
musik billeder vil jeg vise og fortælle
historier fra mere end 5 års rejsen
jorden rundt. Jeg er officiel Fuji
X-fotograf (ambassadør) for Fujifilm
Nordic. Jeg har arbejdet som
professionel fotograf i mere end 5 år,
arbejder meget for Red Bull Music
Academy samt festivaler i København. Jeg holder foredrag og
workshops om fotografering, samt
har medvirket i to promotion film for
Fujifilm. Jeg er desuden medlem af
det internationale foto kollektiv
KAGE Collective.

Olympus Summer Tour afsluttes med
workshop i forbindelse med SDF
Landsmøde.
Olympus har pakket 100 kameraer i
deres fotovogn og låner dem ud i
forbindelse med denne workshop.
Studio
Her vil vores ambassadør, Michael
Bang vise hvordan han bruger
Olympus i et studie og hvilke fordele
der er, samt give gode tips og ideer til
hvordan man skal instruere modellen til at se endnu bedre ud på
billedet. Der vil være mulighed for
selv at tage billeder af modellen med
vores kamera.

Charlene er officiel Fuji X-Photo
grapher. Hun modtog i 2012,
Magnum Workshops Fremantle legat,
og udstillede samme år på Foto
Freo’s Open Programme.
Charlenes foredrag foregår på
engelsk.
Se mere om de spændende foto
grafer her:
www.flemmingbojensen.com og
www.charlenewinfred.com
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Maria Strömvik
– lørdag kl. 14.30
Maria Strömvik fotograferer havet og
vand i alle former, en næsten
abstrakt, næsten surrealistisk
virkelighed hvor lys og linjer – eller
andre enkle former – udgør komponenterne i billedet. For at skabe
plads til beskuerens fantasi og
tolkning af billederne, udtrykker
Maria Strömvik sig i det sort/hvide
fotografi.
Se mere om den spændende fotograf
her : www.mariastromvik.eu

Adobe Lightroom version 6
Vagn-Ebbe Kier
– lørdag 16.30
Vi gentager succesen fra tidligere år,
så kom og mød Vagn-Ebbe og hør om
alle de nye muligheder i Adobe
Lightroom 6.
Workshoppen kommer blandt andet
til, at gå ud på rationelt at fravælge
og sortere billeder allerede ved
import i Lightroom.
Sortering ved ansigtsgenkendelse,
metadata og keywords.
Plus gennemgang af muligheder for
billedjustering og forbedring af en
billedserie.
Vagn-Ebbe kommer ydermere ind på:
• Det nye i brugerfladen.
• De skjulte tips og tricks.
• Den ideelle import og back-up.
• Forbedring af keywords.
•Arbejde med alle sine billeder på en
bærbar computer.
• Billedjustering for professionelle.
• Dine egne presets.
• Billedstørrelse til web og print.
Kort om Vagn-Ebbe:
Adobe Certified Expert, presse
fotograf og workshop- og foredragsholder gennem mange år.
Se evt. hvilke kurser Vagn-Ebbe
afholder på
www.goeckeracademy.dk

Tom Lindboe
- søndag 13.30

Olympus Workshop
– søndag 13.30

Tom Lindboe har gennem sine 20 år
som fotograf spændt vidt; han har
fotograferet alt fra biler til kendte
mennesker og har i den seneste
periode vendt sin interesse mod
episke landskaber og fortællinger.
Han er kendt for sin rene og grafiske
stil i kombination med det dramatiske udtryk fra hans landskaber, der
får tankerne tilbage til de gamle
malere som f.eks. Albert Bierstadt.

Olympus Summer Tour afsluttes med
workshop i forbindelse med SDF
Landsmøde.
Olympus har pakket 100 kameraer i
deres fotovogn og låner dem ud i
forbindelse med denne workshops.

I sit foredrag vil Tom Lindboe vise
billeder fra sit arbejde og fortælle om
de forskellige måder han arbejder på
samt, hvordan han gennem de sidste
tre år har ændret sin forretning 180
grader.
Idag arbejder han mere og mere med
den kunstneriske del af genren, og
han vil forklare hvordan han nu
prøver at kombinere denne med sit
kommercielle arbejde. Det har bragt
en hel ny vinkel på hans arbejde og
givet ham nogle fantastiske opgaver
rundt omkring i verden. Derudover,
vil han komme ind på de tekniske
måder han løser opgaverne på og
ikke mindst tankerne omkring hans
billeder.
Se mere om den spændende fotograf
her:
www.tomlindboe.com
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Live Composite
På de fleste Olympus kameraer er
der en funktion der hedder live
composite. Kort fortalt er det billeder
med en lang lukkertid, men den store
forskel er, at hos Olympus ser du
billedet udvikle sig på skærmen.
Se med, når vi tegner med lys og med
statsgaranti giver dig en AHA
oplevelse.

Fotograf

Ole Christiansen
OLE CHRISTIANSEN UNDERVISER PÅ
GOECKER ACADEMY. HER FORTÆLLER
HAN OM SIN EGEN FOTOGRAFI OG DE
SPÆNDENDE KURSER HAN UNDERVISER I.

Tekst og foto Ole Christiansen

Gør noget nyt
Det er sundt at kaste sig ud i noget nyt.
Bliver man ved at gøre det, man er god
til, er der en risiko for, at rutinen tager
over, og at ens arbejde bliver mindre
interessant både for en selv og andre.
Jeg har fotograferet i mere end 40 år. De
35 år som professionel fotograf med
eget firma. Jeg har fotograferet i stort
set alle genrer af fotografiet - reportage,
arkitektur, landskab, produkt og portræt
fotografering. Derudover har jeg altid
lavet mine egne billeder til udstillinger
og bøger - først og fremmest af lyst.
De senere år har jeg også lavet en del
levende billeder. Senest en kortfilm, hvor
Thomas Helmig fortæller om sin kom
mende soloturne. Det er lige det, jeg
mener med at gøre noget nyt. Jeg kan

stadig huske glæden og fascinationen i
mine første år som fotograf. Den samme
magi er opstået, når jeg i de seneste år
har lavet en række små film for min egen
fornøjelses skyld (se links). Pludselig er
jeg tilbage på skolebænken, når det
handler om at tænke billede, komposi
tion og fortælling. At lave denne film
føles lige så friskt og fascinerende for

mig, som da jeg for mange år siden foto
graferede en 22-årig Thomas Helmig
første gang.
Kurser
Også på andre måder udfordrer jeg mit
arbejde med fotografiet. På det seneste
er jeg begyndt at undervise. I første
omgang i sort/hvid portrætfotografering
hos Goecker Academy. Det hele startede,
da jeg for nogle år siden blev bedt af en
flok elever fra en højskole om at fortælle
om mine fotos. Det var mildest talt
grænseoverskridende for en lidt tilbage
holdende mand som mig, at skulle tale
om sine billeder og fotografi i alminde
lighed, men siden har jeg været ’afhæn
gig’ af den åbne dialog. Det er grundlig
gende interessant at analysere og
debattere, hvad der skal til for at lave de
gode billeder.

Et af de få billeder hvor jeg har arbejdet meget
i photoshop for at få dramaet frem

Mødet med nysgerrige kursister, amatø
rer såvel som professionelle, giver en
masse inspiration. Per Buchmann, fra
Goecker Academy, er altid med på kur
serne, og når vi taler om beskæring,
b elysning, effekter og andre aspekter af
fotografiet, er han lynhurtig på compute
ren til at billedbearbejde, så vi hele tiden
kan ændre på udtryk og eksperimentere
med det foto, vi taler om i situationen.
Det giver en helt unik og fælles hands-on
oplevelse af den skabende proces, som
fotografen ofte står i alene.
Første del af kurset er billedvisning til
inspiration og gennemgang af lyssæt

ning m.m. Anden del er praktisk fotogra
fering, dels med studielys dels ’on loca
tion’. Sidste del er en evaluering af resul
taterne af den praktiske fotografering.

Plastmateriale på en byggeplads, der ligger og ser skulpturelt ud

Plastik der bliver ”levende” på grund af det
er revet itu og solens refleksioner

Byggepladsen
At finde magi ved at gå på opdagelse i
optagelsen er mange ting. For nogle år
siden gik jeg tit hen om hjørnet til en
byggeplads for at fotografere. Jeg tror, at
jeg var der 50 gange i løbet af et halvt år
og tog et par tusind billeder. Der var
mange motiver, men det var sjældent
motiver, der skreg på at blive fotografe
ret. Et stykke plastik i mudder f.eks. Det
er meget lærerigt at prøve at tvinge bil
leder ud af motiver, der ikke er umiddel
bart fotogene. Det er tanken bag kurset
’Magi – gå på opdagelse i optagelsen’.

Og snart er der to nye kurser i Goecker
Academy, hvor jeg skal undervise i gade
fotografering ’Street Photography’ og
’Magi – gå på opdagelse i optagelsen’ –
om at blive bedre til at se og tænke
visuelt.

Links:
film: vimeo.com/user14176320/videos/sort:duration/format:thumbnail
Hjemmeside: www.olechristiansen.dk/

En sjov detalje er, at da jeg skulle vælge
fotos fra byggepladsen til denne artikel,
var der et nyt motiv blandt mine fotos,
jeg ikke havde bemærket før. Man kan
altså også gå på opdagelse i egne tid
ligere fotos og opdage noget, der
’holder’, som man ikke tidligere har

b emærket.
Vinduesparti på byggepladsen der er gået i stykker
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FOTO G RA F O L E C H R I STI A N S E N

Paris, børn i leg
London, pige i profil
Paris, refleksion i cafevindue

Gaden
En kunstmaler starter som regel med et
stykke hvidt lærred, som påføres farve.
Fotografer gør nærmest det omvendte.
Vi starter med alt for meget, specielt ved
gadefotografering, og opgaven er tit at
trække fra for at nå frem til et spændende
billede. Det kan gøres på utallige måder.
Vi trækker farver fra, gengiver billedet i
sort/hvid, bruge minimal skarpheds
dybde, øger kontrasten ved at trække
mellemtoner fra, går tæt på osv. Street
Photography, gadefotografering, kræver

visuel fantasi, tålmodighed og blik for
det mulige.

Paris, mand i profil
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FOTO G RA F O L E C H R I STI A N S E N

FOTO G RA F O L E C H R I STI A N S E N

Portræt
I portrætfotografering skal man normalt
ikke lede efter motivet, for det er lige
foran dig. Til gengæld skal mange ting gå
op i en højere enhed. Det mere tekniske
del af sagen er lyssætning, komposition,
baggrund og eksponering.

Vil du vide mere om Goecker
Academy og de spændende kurser
som bl.a. Ole Christiansen underviser
i, så tjek ind på
www.goeckeracademy.dk
Her finder du tekniske og kreative
kurser i bl.a. klassisk og S/H portræt,
packshot, natur & landskab,
sportsfoto, arkitektur, interiør, Fine
Art Nude med mere. Flere af
kurserne afholdes både i København
og Aarhus.

Men vigtigst af alt er fotografens kontakt
til personen. Er der god kontakt og tillid,
er der langt større sandsynlighed for, at
den portrætterede viser indenfor i sin
personlighed og er medskaber af et
levende udtryk.
Vil man have succes som portrætfoto
graf, skal man efter min mening ikke
have en alt for fastlåst idé omkring, hvor
man vil hen. Det bedste er at være parat
til at improvisere, når det uventede
opstår. Og når det sker, skal teknikken
sidde på rygraden, så man kan have fuld
fokus på portrættet.
Jeg holder særlig meget af sort/hvid
portrættet, fordi det har den ekstra for
del, at der ikke er kolliderende eller
generende farver, der forstyrrer oplevelsen.
Villy Sørensen, dagslys gennem vindue + lampe på ansigt

Thomas Winding, en lampe på baggrunden og en på Thomas

Blå bog – Ole Christiansen
Har gennem årene leveret billeder til
utallige bøger, tidsskrifter, magasiner,
aviser pladeomslag, årsrapporter
m.v. Udstillet og udstiller i gallerier
og museer.
Født 1955, bor og arbejder i Køben
havn. Færdig uddannet som fotograf
i 1980. Selvstændig fotograf siden
1980. Medlem af Billedhuset (i dag
BAM) siden starten i 1985
Repræsenteret i følgende samlinger:
Det Nationalhistoriske Museum,
Frederikborg Slot, Hillerød
Det Kongelige Bibliotek, København
Museet for Fotokunst, Brandts
Klædefabrik, Odense
Udgav i 2003 bogen “Photographs” .
Er i de senere år begyndt at arbejde
med levende billeder, bl.a. til video
installationer.

En lampe på ansigt og en ude fra til kantlys
på ansigt og lys i vindue

To lamper og aftenlys
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Naturfotograf

Niels Thye
NIELS THYE, NATURFOTOGRAF, FRA
RØDOVRE, MEDLEM I SDF OG I
FOTOGRUPPEN BIOGON AFSLØRER,
HVORFOR KAMERAET, MONTERET MED
DEN RIGTIGE OPTIK, EGENTLIG ER EN
SLAGS UNDSKYLDNING TIL AT KOMME
UD I NATUREN, DEN NATUR, SOM HAN
SÆTTER UMÅDELIG STOR VÆRDI PÅ!

Af Torkil Michelsen

Foto Niels Thye

Starten på det hele var, da Niels
blev fascineret over at se andres
fotografiske billeder!
Niels har i mange år været medlem i SDF
og vejen hertil er gået via Fotogruppen
Biogon. Her er de 5 medlemmer; alle er
naturfotografer. Hver især brænder med
lemmerne for dette fotografiske område!
Niels er årgang 1962 og efter mange års
ansættelse i Københavns Kommune,
Energi Sektionen, som administrativ an
sat, søgte han andre veje og valgte for få
år siden at blive selvstændig. Han star
tede sin egen ”Multiservice Virksomhed”.

Voxnan, Sverige. Pentax 645D – 645 A 35mm 3,5 – f/13 – ¼ sec
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Her er han dagligt beskæftiget med løs
ningen af opgaver, som såvel private
som virksomheder har brug for bliver
udført. I den ”lille afdeling” er der typisk
reparationer i private hjem og i den ”store
afdeling” findes bl.a. vedligeholdelse af
virksomheders udearealer.
Som mange andre unge blev Niels fasci
neret over at se andres billeder, både i
blade, aviser o.lign. og for selv at kom
me i gang med noget der kunne matche
lidt, begyndte han at sætte sig ind i det
fotoudstyr, der lå i fotoforretningen på
den anden side af vejen, hvor han
dengang boede.

Island. Pentax 645D – 645 A 35mm 3,5 – f/16,0 – 0,3 sec

Bohus Län Kyst, Sverige. Sony A7R – 16-35mm 4,0 – 17mm f/11 – 20 sec
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Rusland, Nordsjælland. Pentax 645D – 645 A 35mm 3,5 – f/13 – 1/750 sec

Men det var først, da han havde tjent
sine første penge, han fik mulighed for
at anskaffe sig et ægte spejlrefleks
kamera, nemlig en Olympus OM 1. Det
var en stor dag for Niels, den dag han
blev ejer af dette vidunder af et kamera.
Egentlig syntes han der var tale om en
form for større investering!

Niels fortæller: ”I fotoblade læste jeg en
del angående test af fotoudstyr og fik
her oplysninger om, hvilke kameraer de
rigtig gode fotografer brugte. Derfor blev
min næste ”fotografiske partner” et
kamera fra CANON og dette partnerfor
hold har jeg ikke efterfølgende fundet
anledning til at ændre på.

Der opstod et behov for bedre
teknisk kvalitet!
OM 1’eren, var et fantastisk kamera, hu
sker Niels stadig og som blev anvendt i
en del år, men efterhånden som interes
sen for fotografiet viste sig at være
stigende, blev interessen vakt for at un
dersøge, om der var andre kamera
mærker, der kunne løse de ønskede
opgaver endnu bedre for ham.

Det vil sige, at du altid udelukkende har
holdt dig til de negativformater, som CA
NON forhandlede? ”Nej”, svarer Niels
straks og fortæller videre: ”På et tids
punkt opstod behovet for en bedre tek
nisk kvalitet i mine billeder i takt med at
jeg gik fra dyr/fugle motiver til land
skabsmotiver. Filmformatet på 24x36mm,
der også blev omtalt som amatørfor
matet, var såmænd blevet for lille. Der
36

for investerede jeg i kameramærket
PENTAX, som tilbød sig med det såkaldte
mellemformat for såvel PENTAX 6x7,
som PENTAX 645 (hhv. 6 cm x 7 cm og 6
cm x 4,5 cm), som jeg har arbejdet rigtig
meget med. Disse kamerahuse har fulgt
mig lige siden, selv da negativerne, hos
mig, blev skiftet ud med den digitale ver
sion. I dag bruger jeg med stor glæde
PENTAX 645D, hvilket er mit primære
kamera. Men med SONY’s indtog på

markedet, er jeg begyndt at bruge SONY
A7R temmelig meget. Det gør jeg ikke
mindst på grund af den lavere vægt,
udstyret har.
Antelope Canyon. Pentax 6x7 55mm 4,0 – f/16 – film; velvia
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Niels er bestemt ikke kun til fotografier,
der indeholder den der ”wow-effekt”, vi
sikkert alle kender til, som f.eks. det
storslåede og smukke landskab. I dag
dyrker han desuden, men stadig i natu
ren, abstrakte motiver eller motiver af
det intime/nære landskab og som natu
ren selv har skabt i tidens løb eller
måske noget, som f.eks. stormen, den vi
havde i går, har skabt. Dette billed
mæssige indhold har Niels opfattelsen
af, bliver bedre og bedre, jo mere det
bliver betragtet; over tid forstået.
Niels pusler med at lave en udstilling om Råbjerg Mile!
Niels fortæller videre: ”Fotografiet er for
mig en eller anden form for meditation.
Jeg holder meget af at gå rundt for mig
selv i et landskab, der inspirerer mig og
her prøver at finde de helt rigtige vinkler
i motivet. Et sådant område er bl.a.
vandreklitten Råbjerg Mile i Nordjylland.
Her kan man en stille vinterdag gå rundt
og finde linjer/mønstre. Ofte kan man i
øvrigt være så heldig, at have den store
Mile helt for sig selv!”

Kannestein, Norge. Pentax 645D – 645 A 35mm 3,5 – f/13 – 1/6 sec

På Råbjerg Mile (1 kvadratkilometer og
20 meter høj), er der samtidig ”højt til
himlen” og lyset er sædvanligvis helt
fantastisk, da såvel Skagerak som Katte
gat ligger tæt på og derfor reflekterer
solens lys. På grund af vejrliget, for
andrer Råbjerg Mile sig desuden hele ti
den. Ved hvert besøg jeg foretager på
Råbjerg Mile viser det sig derfor, at Milen
har ændret udseende. På overfladen
ligner Milen selvfølgelig sig selv, men når
man ser nærmere efter, så er der allige
vel altid noget nyt ”at fotografere”.
Vinden har måske flyttet på sandet og
gamle træer kan være kommet til syne
og endelig er der ”det” med himlen. I
særdeleshed har Niels konstateret, at
vejrliget altid påfører netop denne Mile
et nyt og spændende udtryk.
Monument Valley. Pentax 6x7 55mm 4,0 - f/16 - film: velvia

Niels søger motiver der IKKE
springer i øjnene!
Du giver udtryk for, at det er din store
fascination af naturen, der er blevet din
adgang til at fotografere. Det vil vi godt
høre mere om!
”Jeg afprøvede på et tidligt tidspunkt
kunstmalingen, men indså hurtigt mine
manglende færdigheder i denne disci
plin”, svarer Niels og fortæller videre:

”Derfor blev det fotografiet, jeg brugte
til at dokumentere, hvad jeg betragtede
og oplevede. Helt fra begyndelsen var
det de ”store landskaber”, der fascine
rede mig og denne fascination har været
usvækket i alle årene. I min stræben ef
ter det ”gode billede” og i et konstant
ønske om at udvikle mit fotografiske øje,
så udvikler jeg mig gerne, f.eks. ved at
søge efter motiver, der umiddelbart IKKE
springer i øjnene ved første blik”.

”Derfor bliver jeg aldrig færdig med Rå
bjerg Mile og efterhånden har jeg da
også været på denne Mile rigtig mange
gange. Faktisk går jeg og pusler med at
lave en udstilling med værker derfra:
Hvornår den så ferniseres, er endnu
uvis!”

”Vi vil forhåbentlig komme til at
se mange flere fantastiske
landskabsbilleder optaget i
Danmark, håber Niels og
opfordrer andre til at komme i
gang!”
Da Niels er inkarneret naturfotograf og
der i DANSK FOTOGRAFI’s læserkreds er
mange med samme afsæt, vil det være
interessant at få yderligere viden om
hans erfaringer indenfor denne genre.
Niels deler gerne sin viden med os og
fortæller:
”Landskabsfotografering er mærkeligt
nok ikke noget danske naturfotografer
har taget til sig. I det øvrige Norden og
resten af verden, for den sags skyld, er
landskabsfotografering meget mere an
erkendt. Naturfotografering i Danmark
er mest synonym med fotografering af
fugle og andre former for dyr. Når jeg
møder folk, bliver jeg ofte stillet spørgs
målet om, hvilken fugl jeg helst fotogra
ferer og det på trods af, at jeg ikke har
nogen teleoptik med mig. Når jeg så for
tæller, at jeg fotograferer landskaber,
kigger folk nogle gange mærkeligt på
mig, som om vort land, Danmark, har
landskaber, der er værd at ofre tid på”.
Men vi har flotte landskaber i Danmark”,
understreger Niels, som dog ikke kan
måle sig med bl.a. Grand Canyon og
lignende. Men vi har mange danske

landskaber, der kan give os fotografer
nogle storslåede motiver, hvis blot den
enkelte giver sig den nødvendige tid og
planlægning forud for optagelsen.

På vej mod Kilimanjaro top. Sony A7R – Sony 35mm 2,8 – f/8,0 – 1/200 sec

Råbjerg Mile. Pentax 645D – 645 A 35mm 3,5 – f/22,0 – 1/6 sec

Et mantra for Niels er, at naturen giver
ham et ubeskriveligt indhold og dermed
en stor glæde i livet. Det er her han lader
op og får sin energi til at ”leve livet”.
Forstå det eller ej: Gerne med og også
gerne uden kameraet!

Besøg hjemmesiden
www.nielsthye.dk

Råbjerg Mile. Canon 1ds M3 – Canon TS 17mm -f/8, 0 -1/160 sec
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Så er Den Nationale 2015 bedømt

alle kategorier pænt omkring de fore
skrevne 15 %, og der var stor tilfredshed
med niveauet fra dommernes side.
Eneste undtagelse herfra var i Photo
journalism Digtal, hvor dommerne kun
antog 13,89 %, fordi de var skuffede over
de indsendte billeder.
Også denne gang har det desværre
været nødvendigt at diskvalificere nogle
af de indsendte billeder, som ikke over
holdt reglerne. Det er specielt i ekstra
kategorierne Portræt Papir og Photojour
nalism Digital, der er diskvalificeret
billeder, som ikke lå indenfor definitio
nen af kategorierne. I de monochrome
kategorier var der diskvalifikationer af
billeder, som indeholdt flere farvetoner,
og dermed ikke var monochrome. Slut
telig var der en gruppe billeder, som lå
betydeligt udenfor kravene til størrelse.
Alt i alt lå antallet af diskvalifikationer
beskedent på 39, og dermed betydeligt
lavere end de 66, der blev diskvalificeret
i 2014.

Tekst Poul Chr. Jensen, SDF Billedsekretær
Foto Peter Carstensen og Flemming
Meineche, Næstved Fotoklub

SØNDAG DEN 7. JUNI BLEV DETTE ÅRS
NATIONALE BEDØMT I NÆSTVED. I
LIGHED MED DE SENERE ÅR, VALGTE
NÆSTVED FOTOKLUB AT GENNEMFØRE
BEDØMMELSERNE AF ALLE 7 KATEGO
RIER, I ALT 4143 BILLEDER, PÅ EN DAG.
DET ER ET STØRRE OPSÆT MED 3
JURYER, DER HVER BESTÅR AF 3

Der er ingen af diskvalifikationerne, der
har givet anledning til uddeling af
advarsler eller yderligere sanktioner,

som reglerne for ekstra kategorierne
g iver mulighed for, fordi overtrædelserne
alle vurderes at være gjort uden forsæt.
På rapportkortet er der anført en kort
begrundelse for hver diskvalifikation,
men kontakt gerne billedsekretæren for
yderligere information.
Det samlede antal billeder til Den Natio
nale lå 10 % under sidste års antal. En
del af dette fald skyldes måske proble
merne med upload og print at labels, og
vi kan derfor håbe, at vi kommer på
niveau med 2014 igen næste år.
Karsen Kryger, som har udviklet det jure
ringssystem vi anvendte i år, har lavet en
interessant artikel med mere statistik om
dette års Nationale, som kan læses på
SDFs hjemmeside.

DOMMERE SAMT EN MASSE HJÆLPERE
FRA NÆSTVED FOTOKLUB. ALT FORLØB
PLANMÆSSIGT OG SIDSTE JURY VAR
FÆRDIG KL. 20.15. EN STOR TAK TIL
NÆSTVED FOTOKLUB FOR ET GODT
PLANLAGT ARRANGEMENT OG EN
LIGESÅ STOR TAK TIL DOMMERNE FOR

Dommerne Steen Knarberg, Mogens Kallesø og Thomas Kristoffersen bedømmer Portræt

DERES INDSATS.

Som et nyt tiltag kan man ved login på
hjemmesiden se et personligt rapport
kort med information om tildelte point
og evt. antagelser for alle indsendte
billeder. Det eneste der ikke informeres
om nu, er præmieringer, som først
offentliggøres på landsmødet til oktober,
hvor vi også kårer årets bedste fotograf
og årets bedste klub. Lige nu må man
”nøjes” med at vide, at man er nomine
ret til medalje eller diplom. Det endelige
resultat offentliggøres først ved lands
mødet den 3. oktober. Der frigives således
heller ikke en samlet oversigt over anta
gelser og nomineringer inden landsmø
det, så spændingen er bevaret i videst
muligt omfang.
Antagelsesprocenterne ligger for næsten
Villy Poulsen, Jacob Købler, Peter Johansen udvælger de bedste monocrome papirbilleder
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Gilboa Levi, Birgitte H Schødts og Allan Dahl bedømmer Farve Papir
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Som sagt må vi vente spændt til lands
mødet, hvor det endelige resultat afslø
res. Det er mit håb, at deltagerne kan få
gavn af det nye rapportkort.

Årets dommere var:
Farve Papir og Monochrome digital
Allan Dahl, Nakskov
Birgitte Holten Schødts,
PM fra Assens
Gilboa Levi, Midtfyns Fotoklub
Monochrome Papir og Farve Digital
Villy Poulsen, Maribo
Jakob Købler, Undløse
Peter Johansen, Roskilde
Portræt Papir, Photojournalism
Digital samt Serier
Steen Knarberg, Basnæs
Mogens Kallesøe, Karlslunde
Thomas Kristoffersen, Guldborgsund

Bogkunstneren Joakim Eskildsen
Af Jens Friis

DEN DANSKE FOTOGRAF JOAKIM
ESKILDSEN ER MÅSKE BEDRE KENDT I
UDLANDET END HERHJEMME – NOK
FORDI HAN TIDLIGT I SIT LIV SØGTE UD
FOR AT FORFØLGE SINE DRØMME OG
AMBITIONER.

Allerede som 15-årig kom han ellers i for
bindelse med Rigmor Mydtskov og kunne
sikkert i dag have kaldt sig kongelig hof
fotograf, hvis det var dét, han havde vil
let. Deres møde var tilfældigt, for Joakim
havde brug for en skole-praktikplads i
10. klasse og ville ikke ud til bønderne,
slog derfor op i telefonbogens gule sider
og ringede en vilkårlig fotograf op. Prak
tikopholdet blev forlænget udover den
obligatoriske uge til en hel måned og
efter endt skoleeksamen var der en
elevplads til den unge Eskildsen. Pladsen

formåede han at holde i 4½ år, hvilket er
lidt af en bedrift, når man kender til hof
fotografens ofte lidt krakilske kvalitets
krav og hendes dertilhørende tempera
ment. Hans ærlige men kærlige skildring
af tiden hos Mydtskov kan læses i tids
skriftet KATALOG, årg. 15, nr. 3 i en artikel
som han skrev i forbindelse med hendes
store retrospektive udstilling – og senere
bog – i 2003.
Skønt læremesteren gerne havde set
ham fortsætte i sit atelier, valgte han

After the Snow Storm, 2008

som flyvefærdig fotograf i 1992 at drage
videre. Han ville ud at rejse i Norden og
opleve verdenen uden for et atelier. Men
Huset Mydtskov havde præget ham med
en sans for ”kompositorisk ro, koloristisk
afstemthed, knivskarpe gengivelser og
en udpræget fornemmelse for lysets
stemningsskabende
virkning.
Ifølge
Eskildsen lærte Mydtskov ham disciplin
og vedholdenhed, og hans fotografier er
resultatet af en dygtig håndværkers
omhu for detaljerne. Fra ansigtsudtryk
kets minimale forandringer til lysets

evne til at give kontur. Fra optagelses
situationens mange valg til farvestyrin
gen i det endelige print.” – således skriver
Sarah Giersing, forskningsbibliotekar ved
Det Kongelige Biblioteks billedsamling
og kurator på hans aktuelle udstilling En
verden jeg kan stole på i det seneste
nummer af KATALOG.
Tilbage ved sine rødder i den midt-
sjællandske muld genfandt Eskildsen de
motiver, der oprindeligt havde trukket
ham til fotografiet: hverdagens poesi i

Spring, 2013
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landskaber og portrætter.
Han havde i mellemtiden i 1993 også fået
øjne for fotobogen som kunstnerisk ud
tryksmiddel på Ritva Kovalainens work
shop i København og i det hele taget ved
mødet med finsk fotokunst. Dette lands
bogudgivelser er ofte de rene kunst
værker med reproduktioner i fuld-fed
gravure, der giver billederne en fan
tastisk stoflighed. Udover smukke gengi
velser kan bogen som medie også noget
som en udstilling ikke nødvendigvis kan,
f.eks. tilbyde intimitet og en tilgængelig
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Willow Tree, 2012

The Sledge, 2013

hed på lige det tidspunkt, du som nyder
har brug for det. Bogen har også en
b egyndelse og en afslutning og kan som
fortæller tale direkte til en. Bogen kan
skam noget.
I 1994 blev han optaget på University of
Art & Design i Helsinki og lærte i de
følgende 4 år at lave fotobøger hos Jyrki
Parantainen og Pentti Sammallahti. Som
resultat af denne uddannelse foreligger
der nu næsten 20 år senere en pæn lille
samling meget smukke bøger og port
folier, der er genstandene for hans
aktuelle udstilling på Det Nationale Foto
museum i København.

Bogen ”Nordtegn” udkom i 1995 mens
han studerede i Helsinki og gjorde sig
ved offentliggørelsen bemærket ved sit
store format med smukke gengivelser af
natur og mennesker i samdrægtighed.
Som udstilling var en serie af 50 fotogra
fier allerede året forud blevet vist på
Museet for Fotokunst i Odense på

Platformen for lovende talenter. Disse

vintage fotografier er også at se på
udstillingen og med sin uprætentiøse

ophængning – i små formater, hjemme
gjorte passepartout’er og ophængt uden
glas og rammer blot med fire kroge ind
over pappet – er de et vidnesbyrd på, at
stor kunst ikke behøver være stort i for
matet.

Dinner, 2010
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Sammen med Joakim Eskildsens skitse
bøger, der nærmest ligner personlige
dagbøger fra hans mange rejser, kan
man også se kontaktkopier, layout-
forslag, formater, papirvalg, tekster,
omslag, korrekturgange og dummies. En
bog er skam ikke noget man bare spytter
ud – og da slet ikke når samarbejds
partneren hedder Gerhard Steidl. Efter
det internationale gennembrud med
Roma Journeys i 2007 – trykt i 11.000
eksemplarer – har Eskildsen stadig til
gode at få udgivet tre bøger hos forlaget
i Göttingen: American Realities, Cuba og
Home Works.

Med den sidstnævnte titel er Joakim
Eskildsen igen på hjemmebane. Med
egne ord: ”Efter alle disse rejser vendte
min interesse atter tilbage mod begyn
delsen og de ting, der havde inspireret
mig så meget i starten. Jeg følte det som
en lettelse at fotografere mine umiddel
bare omgivelser og at genopdage det,
der havde gjort mig så interesseret i
fotografi i begyndelsen – en slags kunst
nerisk hjemvenden.” Dele af denne serie
kunne man allerede i 2010 nyde som
hans bidrag til det store fælles-fotografi
ske projekt Danmark under Forvandling.
Med hjemmet som tema for hans nuvæ

rende opdagelser er han ude på en livs
lang rejse, som vi kan glæde os til at se
dele af som bogværk.
Udstillingen Joakim Eskildsen: En verden
jeg kan tro på kan ses på Det Nationale
Fotomuseum i København indtil d. 30.
januar 2016. Forskningsbibliotekar Sarah
Giersings ledsagende artikel til udstillin
gen kan læses i det aktuelle nummer af
KATALOG årg. 26. nr. 1.

Alle billeder copyright Joakim Eskildsen.

Artiklens forfatter er Jens Friis,
Museumsinspektør ved Brandts –
Museum for Kunst og Visuel Kultur,
Odense og ansv. redaktør af
KATALOG - Journal of Photography
& Video siden 2003

High Grass, 2012

Wind, 2013

Rainbow, 2008
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Tidsskriftet KATALOG – Journal of Photo
graphy & Video udkommer med sine 96
sider på engelsk og dansk to gange om
året (i maj og november). Tidligere udgi
vet og støttet af Museet for Fotokunst i
Odense, men nu et selvstændigt kunst
tidsskrift, kommer bladet langt ud i ver
denen i abonnement – helt til Japan,
Australien og USA. Udover de hundredvis
af danske og nordiske abonnenter er det
at finde på nogle af de største kunst-,

forsknings-, og
museumsbibli
oteker såsom
George East
man
House,
Getty Research Center, Rhode Island
School of Design, Victoria & Albert Mu
seum, Bibliothèque Natonale de France
og Hasselblad Center.
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Følg det på Facebook
og tegn et årsabonnement for 270 kr
(for institutioner 430 kr) ved henven
delse til redaktionen på
katalogonline.net@gmail.com

John Lykke Kristensen

Fotogruppen Samsø

Om at være fotoklub på Samsø
Af Nis Møller

DET AT VÆRE FOTOKLUB PÅ SAMSØ ADSKILLER SIG NOK IKKE MEGET FRA DE MANGE ANDRE KULTURELLE AKTIVITETER PÅ
ØEN I KATTEGAT. ØEN ER KENDT FOR ET MEGET STORT ANTAL FORENINGER I FORHOLD TIL INDBYGGERTAL. DET MEDFØRER
SELVFØLGELIG, AT VI KONKURRERER MED MANGE ANDRE AKTIVITETER MEN OGSÅ, AT VI DRAGER FORDEL AF DEN NÆRHED,
DER PRÆGER ET LILLE SAMFUND. ALLE KLUBBENS MEDLEMMER DELTAGER I ANDRE AKTIVITETER, DER OFTE SUPPLERER
FOTOKLUBBENS AKTIVITETER. DET GIVER NETVÆRK.
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Fotogruppen startede som udløber af et
fotokursus, som spændte vidt fra hvor
dan man får billeder over i en PC til bil
ledkomposition. En lille gruppe, som in
teresserer sig mere for det med billeder
ne og mindre for teknik, er siden mødtes

til gensidig inspiration. Det med at se på
billeder og komme med konstruktiv kritik
har været hovedpunktet for gruppen lige
siden. Fotointeressen blandt klubbens
medlemmer har meget stor bredde
spændende fra landskabs- over presse-
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til kunstfoto. Vi er ikke nok til at specia
lisere os.
I erkendelse af at se på hinandens bille
der ikke er nok, opstod idéen om at til
slutte sig SDF. Godt nok er der jo det

FOTO G RU P P E N S A M S Ø

store internet med millioner af fotosider
med billeder, men en mere dedikeret ind
gangsvinkel med mulighed for personlige
kontakter giver trods alt bedre muligheder
for inspiration.
Fotogruppen Samsø har et nært samarbejde
med vores lokale kunstforening, hvor der
tidligere på året var en velbesøgt udstilling
med fotograf Kirsten Klein. Den blev fulgt op
af et eftermiddagsforedrag, hvor kunstneren
fortalte om sine billeder. Vores næste aktivi
tet i den retning er et foredrag i samarbejde
med den lokale kunstnersammenslutning
KOKS om det fotografiske billeddigt af foto
graf Carsten Langkilde, som er udsmyknin
gen på den nye Samsøfærge, Prinsesse Isa
bella. I fremtiden satser vi på lignende akti
viteter med emnet foto som kunstart snarere
end de tekniske fotokurser, som tidligere har
været udbudt.

Elna Søndergaard. Spor

Vores nærmeste fremtidsplan er en hjemme
side fotogruppensamsoe.dk, hvor vi vil
udstille billeder og præsentere os selv udad
til og - ikke uvæsentligt - se på hinandens
billeder mellem de månedlige møder.
Så lad os konkludere for fremtiden: Vi ser
positivt på det at være fotoklub på Samsø.
Vi bor på en ø med et særdeles rigt kulturliv
og et aktivt kunstmiljø i en fantastisk natur
- alt sammen forhold, der inspirerer vores liv
som fotografer, professionelle som amatører.
Ulla Enevoldsen. Tsunami
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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 år
ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider.
Bladet er af høj kvalitet og indeholder
nyheder fra SDF samt mange forskellig
artede artikler om og for danske fotogra
fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især
medlemmernes egne arbejder og arran
gementer prioriteres højt.
Den nationale
Som medlem af SDF kan du deltage på
Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio
nale er SDF’s årlige konkurrence med
indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel
sen bliver de antagne værker udstillet i

Fotografisk årbog
Hvert år primo oktober udkommer Foto
grafisk Årbog, som indeholder et repræ
sentativt 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 ud
vekslingsmapper med andre landsfor
bund.
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.

SDF udland
SDF har en udlandsafdeling som repræ
senterer Danmark i verdensforbundet
FIAP, SDF Udland udsender udvekslings
mapper, 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 ud
landet, 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-tit
ler med diplom og emalje emblemer.
Informationsaften
Få et tilbud om en informationsaften

Landsmøde

forbindelse med vores årlige landsmøde,
der afholdes omkring uge 40. Efter ferni
seringen kan du se alle de antagne bil
leder samt et lille udvalg af dommernes
egne værker. På landsmødet vil der også
være lejlighed til, at se billeder fra dem

Der afholdes hvert år et landsmøde om
kring uge 40. Det arrangeres på skift for
skellige steder i landet, og altid i samar
bejde med en eller flere klubber, som
påtager sig det praktiske arbejde. På
landsmødet er der bl.a. fernisering på

med en fra bestyrelsen – også for IKKE
medlems-klubber. Emner aftales på for
hånd og der betales kun for transport,
kontakt SDFs formand.

der i årets løb har ansøgt om en fotogra
fisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédé
ration Internationale de l’Art Photogra
phique)

Den Nationale/DM i fotografi, work
shops, generalforsamling med valg til
bestyrelsen, og ikke mindst en masse
hyggeligt samvær fotografer imellem.
Landsmødet løber fra fredag til søndag.

I folderen “Alt om SDF”, som kan down
loades fra sdf.dk, kan du finde navnene
på gode foredragsholdere. Emnerne
spænder vidt og er en oplagt idé til en
oplevelsesrig klubaften.

NIs Møller. Olive fields
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Foredragsholdere

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
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