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SDF HAR OVERSTÅET SIT FLOT ARRANGEREDE
LANDSMØDE, HVOR FOLKENE FRA NÆSTVED

Esbjerg Internationale
Fotoudstilling

FOTOKLUB STOD FOR HÅNDTERINGEN AF DEN
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NATIONALE SAMT SELVE LANDSMØDET, DER BLEV
AFHOLDT PÅ KULTURSTEDET GRØNNEGADES

Landsmøde 2015
i Næstved

KASERNE I NÆSTVED. HER I BLADET BRINGER VI
EN STEMNINGSRAPPORT FRA VORES UDSENDTE,

16-27

DER OPLEVEDE EN OVERRASKENDE UDVIKLING
PÅ GENERALFORSAMLINGEN, HVOR BESTYRELSEN

Vinder af Den Nationale
Gitte Müller Kristiansen

FIK ET MISTILLIDSVOTUM OG MÅTTE TRÆKKE SIG.

28-33

Netop i disse dage, den 15.november, hvor Dansk Fotografi udkommer, bliver
der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Nyborg. Her vælges ny formand
og bestyrelse til at stå i spidsen for en forening, der arbejder for at medlemmerne kan dyrke og udvikle deres fotohobby på bedste vis. Succesen afspejles
bl.a. i Den Nationale, hvor der i år blev indsendt 4143 billeder med meget
varieret udtryk. Jens Holm har talt med vinderen af Den nationale, Gitte Müller
Kristiansen, som fortæller om sin fotografi og viser billeder.

Bedste Klub 2015:
Downstairs

34-37
Jørgen Brandt underviser
på Goecker Academy

38-43

Kvinder kan noget med et kamera. Det har Gitte bevist i vores mandsdominerede fotomiljø. En anden repræsentant for det flotte og udtryksfulde feminine
fotografi er Malou Reedorff, der blev kåret som Årets Fotograf 2015 i den danske professionelle verden af reklame- og portrætfotografer – og Malou er kun
25 år og autodidakt. Hun er en fantastisk blæksprutte, der spænder vidt med
sine kreative evner og interesser. Det er en fornøjelse, at kunne præsentere
hende her i bladet.

Fotografering brugt
som terapi

44-48
Knud Vedel inviterer
SDF på fotorejse til Frankrig

49-51

Malou er flyttet til Italien med sin amerikanske kæreste og udfolder sin fotografi under de sydlige himmelstrøg. Kunne du tænke dig at komme med på en
fotografisk rejse i det smukke naboland Sydfrankrig, tilbyder Knud Vedel at
være rejseleder på en oplevelsestur for SDFs medlemmer. Det foregår i påsken
2016.
Solen skinner ikke altid i vores sind – nogle gange er der også gråvejr og
mørke. Det måtte Anja Littau Due erfare, da hun gik ned med stress i sit
arbejde med mennesker som SOSU-assistent. Hun måtte søge nye veje i sit liv
og brugte fotografiet til at kæmpe sig ud af sin stress og depression. Hun har
fortalt sin historie til Dansk Fotografi, om hvordan hun anvendte fotografering
som terapi i en svær tid og kom ud på solsiden igen.
Jeg slutter med en lille solstrålenyhed fra vores egen verden: Formand for
Esbjerg Fotoklub Poul Helt oplyser, at de i Esbjerg planlægger at afholde

Den Nationale og SDFs Landsmøde den 7.-9. oktober i 2016. Når vi nærmer os
begivenheden holder vi dig informeret her i bladet og på SDF.dk
Vi ses i den næste udgave af Dansk Fotografi der udkommer i februar 2016,
hvor der sættes fokus på SDF-udlands flotte præstationer i året der gik.
Fortsat god fotolyst
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Ida Refsgaard ny MSDF

52-54
Karsten Madsen ny
MSDF/bronze

55-57
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MALOU REEDORF
4

MAKE-UP AND
PHOTOGRAPHY

Biografi
Malou Reedorf (25) er en ung dansk fotograf, der nu bor i Italien. På trods af sin unge alder, har hun
vundet adskillige titler og udmærkelser. Hendes studier, der ligger i Italien tæt på modehovedstaden
Milano og lige i centrum af Danmark i eventyret byen Odense, er der hvor hun skaber eventyr, fantasi
og mode. Kunder fra hele Europa deltager i oplevelsen. Hos Malou er de i stand til at få et meget
anderledes produkt end hvad de fleste fotografer tilbyder.
Malou elsker at kombinere stærkt æstetisk minimalistisk nordisk design med en ekstravagant og farverig
stil. Hun arbejder med fotografiet som medie og har ingen grænser for, hvad der er realistisk. Hendes
arbejdsform er struktureret og sofistikeret. Hun sætter en ære i at have kontrol over hele processen fra
koncept og planlægning af styling til fotografering og redigering. Konceptet er FierceOgraphy, også
beskrevet som ”Fashion for private”, hvor hun har bevæget sig væk fra den traditionelle fotografering og
erstattet det med vild makeup, designerkjoler og meget specifik fotoredigering. Hendes stil kombinerer
fotografering med sin uddannelse som en kreativ make-up artist og hendes universitetsuddannelse som
en streng Biomedicinsk videnskabsmand. Billederne hun skaber har rødder i modefotografering med
tung avantgarde makeup og drømmende opsætninger. Det er vigtigt for hende at fortælle sin personlige
historie i billederne. Gennem lys, komposition og layout bliver historien virkelig. Det er den passion for
mennesker, og den menneskelige krop, der gør billederne specielle og individuelle. Stemningen mixet
med form og virkning - ud kommer et mesterværk med kunden i fokus.
En af de mest prestigefyldte priser i europæisk fotografering gik til Malou Reedorf i 2014. Hun har
blandt andet modtaget tre guldmedaljer og ”The Golden Camera” i den europæiske konkurrence for
professionelle fotografer. I år blev hun også hædret med titlen ”Årets fotograf - 2015” i Danmark.
Læs mere om Malous fornemme resultater på hendes hjemmeside.
Se hendes billeder her: Reedorf.com, FierceOgraphy.com eller
www.facebook.com/MakeUpArtistMalouReedorf

5

INTERVIEW MALOU REEDORF
- Hvorfor startede du med at fotografere?
Jeg har kæmpet så hårdt for IKKE at blive
fotograf. Så meget, at jeg endte med at
færdiggøre en bachelorgrad i molekylærbiologi og Bio Medicin. I dag finder jeg
dog mig selv siddende med et kamera i
hånden og have det som min levevej. Jeg
stammer fra en lang række af fotografer,
så det har altid været i mit blod. Jeg startede som børnemodel, men da jeg blev
ældre (og ikke helt så nuttet), begyndte
jeg at arbejde bag kameraet. Jeg joker
ofte med mine kolleger, at jeg har været
medlem af Dansk Fotografisk Forening
(DFF) i 25 år, hvor jeg deltog i kurser og
foredrag med mine forældre. I mange år
efter skole, arbejdede jeg i mine forældres fotostudie. Jeg åbnede et studie i
Danmark med min far for 5 år siden,
mens jeg færdiggjorde min bachelor på
universitetet. I mange år, så jeg kun
fotografering som en måde at tilbringe

tid sammen med mine forældre og have
mulighed for at være iværksætter. Jeg har
i mange år set hvor svært, det er at blive
ved med at være fotograf i disse digitale
tider og have en forretning som fotograf.
Fotografi var aldrig rigtig en passion,
indtil jeg opdagede make-up! Jeg har
aldrig rigtig set mig selv som en kreativ
person, og jeg har aldrig rigtig leget med
make-up og hår, da jeg var en lille pige.
Jeg tog make-up artist uddannelsen, da
vi havde brug for en permanent make-up
artist i studiet. Efter den første time var
jeg ekstatisk – alle de ting du kan gøre
og alle de forskellige udtryk du kunne
skabe. Det var forbløffende! Pludselig
gik alt sammen op i en højere enhed og
skabte en smuk synergi i mit sind. Jeg
havde fundet nøglen til min kreativitet
og vision. Efter at have afsluttet universitetet og make-up artist uddannelsen,
var jeg meget opsat på at skabe en stil
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for mig selv. Jeg udviklede konceptet
FierceOgraphy – Privat Fashion. Gang på
gang blev jeg også bekræftet i at fortsætte ud ad den fotografiske vej, da jeg
vandt Golden Camera i ”European
Photographer of the year - 2014” som
afholdes af Federation of European
photographers (FEP). The Golden Camera
sammen med mine tre Golden Awards
gjorde at jeg var den bedst placerede
europæiske fotograf under 26. Jeg har
fortsat med at deltage i konkurrencer, da
jeg ser det som en vigtig del at af udvikle
sig rent fagligt. Jeg er meget beæret at
have modtaget awards både fra USA,
Australien og ikke mindst titlen som
”Årets fotograf 2015” i Danmark.

- Hvorfor har du udviklet FierceOgraphy
og hvad håber du på at opnå med det?
De fleste der har set Top Model eller
Project Runway ved hvad Fierce er.


M A LO U R E E D O R F – U N G O G KR E ATI V FOTO G RA F

Fierce er oprindelig en betegnelse for
noget som er vildt, intensivt med følelser eller aktivitet. Det kan også beskrive
noget der er ekstremt kraftfuldt, overvældende, stærkt, fængende, tilfredsstillende og mægtigt. Det blev brugt i
1990’erne af de homoseksuelle miljøer
som alt det der er af exceptionelt kvalitet. Det er som sagt også brugt i fashion
verdenen som en term for noget cool,
sexet, fantastisk. Det bliver også brugt
som positiv bemærkning omkring noget.
Jeg har udviklet det på baggrund af
tidens trend. Det er det næste store inden for fotografi. Det er dét verden og
alle dens kvinder fortjener. De fortjener

smukke billeder der er så fantastiske at
de kunne ses i modemagasinerne. Hvorfor er det kun modeller der kan få anderledes og vilde billeder? Jeg mener, at vi
som fotografer bør begynde på at til
byde dette til vores kunder.
Det er derfor at jeg uddanner fotografer
til at tilbyde dette koncept. Ved at deltage på en af mine workshops bliver de
certificeret FierceOgraphy fotografer FierceOgraphers. De bliver uddannet i

konceptet og alt hvad det indebærer.
Lige fra at skabe ideen, planlægningen,
udførelsen, håndtering af modeller, prissætningen af denne exceptionelle opl
evelse til deres kunder og naturligvis
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også markedsføringen. Du kan tilmelde
din klub til certificering på hjemmesiden
eller sende en mail for at få mere info.

- Hvor får du din kreative inspiration fra?
Min kreativitet kommer til live med papir
og blyant. Jeg har en database over
mange forskellige komponenter, som jeg
indsamler, når jeg ser noget interessant
eller forskelligt. Det kan være en person,
som jeg går forbi på gaden, det kan være
en duft eller et stykke stof, og det kan
selvfølgelig være et billede. Min inspiration starter også ofte ved at se en
musikvideo eller lytte til Heavy Metal

musik. Jeg planlægger altid alting i detaljer, før jeg skyder. Jeg sidder med min

J YS KE V I N D E R : I B M E I N H A R DT
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database, et billede af modellen og
temaet for fotosessionen. Dette er hvordan jeg kickstarter min inspiration. Jeg
vælger nogle elementer fra inspirations
databasen som jeg overfører til min notes
bog og derefter kommer resten af sig
selv. Jeg planlægger også make-up, tøj
og tilbehør, baggrund plus de forskellige
rekvisitter, som jeg vil bruge til at skyde
med.
I forbindelse med dette emne har jeg
lige skrevet en ny bog med titlen ”Create
your Creativity” som oversat til dansk er
”Skab din Kreativitet”. Hvis du gerne vil i
gang med at lave noget anderledes, men
ikke umiddelbart har fantasien til det, så
er dette en god bog for dig. Den kan
købes på min hjemmeside eller på
Blurb.com.

- Hvilke fotografer har haft den største
indflydelse på dig?
Tja, jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde
mine forældre. De har været mine m
 estre
gennem hele forløbet. Min mor, Kitty
Reedorf (www.KittyReedorf.dk), har en
meget klassisk stil, mens min far, Ib
Westersø, (www.westersoe.dk) er en

smule mere eksperimenterende. Jeg har
været i stand til at opleve det bedste af

begge verdener. En anden fotograf jeg
stærkt beundrer, er den norske fotograf
Jens Haugen, (www.jhstudios.no), der
har et fantastisk talent med sin egen
stil.
Verden ændrer sig, og det er ikke kun
fotografer der er værd at kigge efter.
Photoshoppere er blevet stadig mere
relevant i en verden af fotografering. En
photoshopper der inspirerer mig er den
danske Photoshopper Jimmy Machon
(www.machon.dk). Han skaber utrolige
fantasifulde kompositioner, som du kan
se på i timevis og altid opdage nye ting.
En anden stor inspiration er Brook
Shaden fra USA (www.brookeshaden.

com). Jeg nyder hendes arbejde og i høj
grad respekterer den måde, at hun har
brandet sit navn. Hun har gjort det
muligt at leve af sin lidenskab for at dele
sin passion for fotografi.

- Hvordan finder du dine modeller, til at
arbejde med på dine projekter?
Hovedsageligt er mine modeller kunder,
der kontakter mig for at få et fierceOgraphy shoot. Mit koncept er som før
nævnt hvor kvinder (og også mænd) kan
få en oplevelse som en professionel
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 odel. For en periode vil hun føle sig
m
som en ægte diva. Hun får oplevelsen af
at arbejde med professionelt udført
make-up, designer tøj og en professionel fotograf. Dette koncept giver hende
mulighed for at få ”mode” billeder med
et twist akkurat som hun ser i magasiner. Dette er noget, der normalt kun
tilgængeligt for topmodeller – og det er
en skam.
Selvfølgelig arbejder jeg også med mine
egne projekter, hvor jeg søger efter
modeller hovedsagelig gennem min officielle Facebookside www.facebook.com/
MakeUpArtistMalouReedorf. Af og til kan
jeg også finde dem på gaden og spørge,
om de har lyst til at være model for en
dag. Jeg foretrækker dog at have modeller, der reagerer på mine indlæg, hvilket
betyder, at de har set mit arbejde og
ønsker at være en del af den oplevelse.

- Hvor meget tid bruger du på at fotografere versus billedbehandling af dine
billeder?
For at være ærlig så bruger jeg en masse
Photoshop tid på de billeder, jeg sender
ind til konkurrencer og bruger i bøger,
men også på kundebilleder. Jeg tilbringer

M A LO U R E E D O R F – U N G O G KR E ATI V FOTO G RA F
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3 gode råd
• Hvis du er professionel fotograf,
meld dig ind i en professionel
fotografisk forening.
•B
 liv ved med at udvikle din egen
personlige stil
•H
 av personlige projekter, så du
holder din passion for fotografi og
drive til at blive bedre vedlige.

I Malous on location fototaske
har hun:
• 2 Bowens flash
• 2 Manfrotto flashstativer
• Batteripakke
• Ekstra kamera
• Ekstra kamera batteri
• Ekstra memorycard
• Kamerastativ
• Nikkor 105 mm
• Nikkor 24 – 85 mm
• Nikon D800
• Refleksskærm sølv/guld
• Nikon Speed light SB-910

sandsynligvis 1/4 af min tid på planlægning, 1/4 på forberedelse af kostumer og
garderobe, 1/4 på faktisk at skyde og
derefter 1/4 på redigering i Photoshop.

- Hvad laver du ud over fotografering?
Tja, jeg designer en masse kjoler og tilbehør til mine skud. Jeg har også den
ære at rejse meget for at holde forskellige workshops og foredrag. Der går
også en del tid med at fungere som
dommer for nationale og europæiske fotokonkurrencer. En anden mission er at
lære italiensk. Jeg flyttede fra Danmark
til Italien sidste år, og har derfor for
nøjelsen af at lære intensivt italiensk,
hvilket er nødvendigt for at gøre forretning i Italien. Jeg har en masse bøger på
tegnebrættet. Et udpluk af disse er:
”Don’t worry, it is just basics” En bog om
den basale viden når man lægger make-

up. ”I got STAR SCENE POWER”. En bog
om at holde foredrag og tale offentligt.
”My GREAT plan” Som handler om at
planlægge store og komplicerede fotoshoots og så mine personlige bogprojekter som er ”Artemis, the Adventure Cat”.
Denne bog handler om at tage sin kat
med på hiking og alle de ting det indebærer. Den sidste der er i gang i denne
omgang er ”Little Blonde Stranger”. En
vikings beretning fra Nord Italien. Der er
også et 3D printnings eventyr på vej,
men det må jeg fortælle om i en senere
udgave af Dansk Fotografi, når det virkelig er oppe at køre. Når jeg slapper helt
af og ikke tænker på arbejde, så nyder
jeg at tage ture på min motorcykel, øve
kampsport, vandreture med min kat i
bjergene eller blot være husmor derhjemme med madlavning og konservering af syltetøj eller passe min rosenhave.
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Min fremtidige plan for fotografering er
at sprede budskabet om FierceOgraphy
og det faktum, at alle kvinder fortjener
at have en sjov modeloplevelse samtidig
med at få højkvalitets billeder med sig
hjem. Jeg har også et par bøger igang
der udkommer næste år med mine
illustrationer, som kan findes på min

hjemmeside shop
www.reedorf.com/shop
Jeg ser også frem til at rejse mere i de
kommende år for at bedømme konkurrencer og skabe workshops. Jeg finder
det meget inspirerende at have den ære
at kommentere det arbejde som mine
kolleger sender ind til konkurrence og
se, hvordan deres stilarter skifter fra
land til land. Og der er selvfølgelig altid
flere sjove projekter på vej!

Esbjerg Fotoklub
32. Internationale Udstilling
Esbjerg Bibliotek
12. december 2015 – 10. januar 2016

Vi holder fernisering lørdag d. 12. december
kl. 12.30, hvor alle er velkomne.

I år har fotoklubben inviteret Samantha Chiesa Gabriel, USA og
Ommund Øgård, Norge, samt Peter Birk, Focus Silkeborg som gæste
udstillere. På grund af ombygning har vi i år mindre plads at udstille på.
Fra Esbjerg Fotoklub deltager: Lotte Andersen, Carsten Barrett, Poul Helt,
Erik Holmgaard, Niels Linneberg, Jes-Peder K. Løkke, Ib Corneliussen
Nielsen, Finn G. Pedersen, Kim Pedersen, Søren Skov, Troels Kragsig
Thomsen og Ida Refsgaard.
Vi holder fernisering lørdag d. 12.12 kl.12.30, hvor alle er velkomne.
Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid mandag til torsdag kl. 10-18,
fredag og lørdag kl. 10-14. Kontakt klubbens medlemmer, hvis I ønsker at
se udstillingen i den udvidede åbningstid lørdag eller søndag.
Se: www.esbjergbibliotek.dk.

Foto: Ommun Øgård, ”Lines”
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Kulturcenterleder John Nørbjerg holder tale ved
åbningen af Den Nationale. Foto Michael Holm Hansen

LANDSMØDE 2015
2.-4. OKTOBER I NÆSTVED
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”Jeg er sat’me ked af det”
ERIK JØRGENSEN FRA FOTOKLUBBEN
NEGATIV I ROSKILDE DELTOG PÅ
LANDSMØDET OG GIVER HER SIT
PERSONLIGE INDTRYK AF, HVORDAN
HAN OPLEVEDE GENERALFORSAM
LINGEN, MARIA STRÖMVIK OG DEN
NATIONALE.

Jeg er sat’me ked af det. Sådan lød slutreplikken i det absolut sidste indlæg, før
en af de mest tåkrummende general
forsamlinger i SDFs 58-årige historie
kunne erklæres for afsluttet. Ironisk nok
kom replikken fra et medlem af en klub,
der havde en ikke ringe andel i tristessen.
Og der var sat’me noget at være ked af.
En omgang SDF-personfnidder, der formentlig slår alle hidtidige bundrekorder,
kom til at overskygge alt andet. Bestyrelsen havde fundet det opportunt skriftligt
at beskylde et medlem for bedrageri i
forbindelse med noget kørselsgodt
gørelse og i øvrigt true med bål og brand.
Den ville den pågældende ikke have sid-

dende på sig. Den mulige bedrager havde
derfor rundsendt bestyrelsens brev til en
ikke nærmere angivet kreds af klubber.
Bestyrelsen havde ikke fundet anledning
til at lade dette indgå i sin beretning.
Dirigenten ville ikke lade andet end den
faktisk afgivne beretning indgå i diskussionen, hvilket faldt Downstairs for brystet. Og så kørte den ellers. Resultatet
blev, at SDF efter denne generalforsamling stod uden bestyrelse.
Så ja, der er sat’me noget at være ked
af. Det eneste positive er, at en bestyrelse, der har opført sig så eklatant idiotisk som den nu afgåede, ikke længere
er bestyrelse.
God ro og orden til start
Det begyndte ellers i god ro og orden
med valg af Jørgen Kryger fra Maribo
Fotogruppe som dirigent. Af en eller anden grund sprang man over det næste
punkt på den udsendte dagsorden, nemlig valg af referent. Der er senere kommet en slags referat alligevel. Et noget
tyndb enet et, men dog et referat.

Glimt fra generalforsamlingen hvor bestyrelsens beretning var til
diskussion. Her er det formand Carsten O. Christensen der har ordet.
Foto Michael Holm Hansen
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Angiveligt var dele af bestyrelsens lydoptagelse ”ikke-hørbar”, hvilket muligvis
skal forklare tyndbenetheden. Undertegnedes lille lommediktafon klarede den
åbenbart bedre. Her går stort set alt
klart igennem. Men der kan selvfølgelig
også være andre årsager.
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning var udsendt i forvejen. Den indeholdt ikke noget om
b edragerisk adfærd, ligesom dette for
hold heller ikke blev nævnt i formandens
mundtlige indlæg i forbindelse med
b eretningsafgivelsen.
Det fik Mads Henriksen, formand for
Downstairs, til at stille, hvad han selv
betegnede som nogle afklarende spørgsmål. Det var for størstedelen af forsamlingen aldeles uklart, hvad dette cirkus
egentlig handlede om, men det var i
hvert fald noget med et brev, som bestyrelsen havde sendt til et medlem, som
man beskyldte for bedrageri.

LA N D S M Ø D E 2 0 1 5

Mistillidsvotum
Klart var det imidlertid, at Downstairs
ikke kunne stemme for beretningen.
Downstairs ønskede en afklaring, før
man nåede til valg af bestyrelsesmedlemmer. Man ville ikke vente til punktet
”eventuelt”, som dirigenten ønskede, da
valgene på dette tidspunkt allerede ville
være overstået.
Dirigenten gik håndfast til værks, og tak
for det. Det er der på generalforsamlinger ofte brug for. Men sommetider er
der også brug for lidt elastik. Dirigenten
havde helt klart formalia på sin side,
men måske en lidt mere fleksibel tilgang
kunne have reddet situationen.
I hvert fald forsøgte dirigenten ikke at
undgå afstemning om beretningen eller
på anden måde at snakke folk tilrette.
Snarere tværtimod. Måske anså dirigenten det for givet, at beretningen ville
blive vedtaget. Det viste sig bestemt ikke
at være givet.
Det blev af dirigenten meget tydeligt
pointeret, at afstemning om en beretning på en generalforsamling er en tillidsafstemning. Direkte adspurgt meddelte Downstairs, at afstemningen skulle

betragtes som en afstemning om tillid til
bestyrelsen som helhed og ikke blot til
formanden. Banen var hermed kridtet
op.
Efter en del yderligere palaver blev bestyrelsens beretning sat til afstemning,
og endda til hemmelig afstemning. Det
var et meget tæt løb, men det blev nejsiden, der vandt. 83 nejstemmer mod 81
jastemmer og 3 blanke. Bestyrelsens beretning var forkastet, og et mistillids
votum var hermed en realitet.
Forretningsudvalg
På dirigentens opfordring var der enighed om at bede de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg, om at udgøre
et forretningsudvalg med den ene
opgave at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor en ny bestyrelse
kan vælges. De tre medlemmer er Poul
Chr. Jensen, Michael Fahlgren og Benny
Rytter.
Der opstod senere på generalforsamlingen en diskussion om, hvordan man i
den mellemliggende periode skal håndtere økonomien, helt lavpraktisk hvem
der kan foretage udbetalinger. Det må
klares med fuldmagt til – eller fra? – den

Lørdag aften var der hyggelig festmiddag på Hotel Vinhuset.
Der var fuldt hus og der blev uddelt SDF-titler til de dygtige
fotografer. Foto Michael Holm Hansen
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nu mistillidsramte kasserer, som ellers
var villig til genvalg, og som ifølge
jungletrommerne har gjort en i sandhed
bemærkelsesværdig indsats i SDFs
økonomiske tjeneste.
Man måtte så tage med i sin aftenbøn,
at den/de befuldmægtigede ville modtage
fuldmagten. Gode kasserere hænger ikke
på SDFs træer. Desværre. Det gør kun
brokkehoveder.
Regnskab og budget
Kassereren var fraværende. Ikke på
grund af mistillid, men på grund af andre
gøremål. I stedet forelagde revisoren
regnskabet – pedantisk og ned til sidste
krone som kun en revisor med tjæk på
tingene kan gøre det.
Der er flere hundrede tusinde i overskud,
hvilket dog mestendels skyldes periodeforskydninger. Næste år er vi tilbage til
normalen igen. Hvis der bliver et næste
år.
Givet de nu herskende særlige forhold
blev der ikke foretaget en formel godkendelse af regnskab og budget. Det
forelå ikke på generalforsamlingen oplyst, hvornår dette så forventedes at ske.
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Men det forventedes måske heller ikke.
Senere blev godkendelsen dog sat på
dagsordenen for den ekstraordinære
generalforsamling.
Hjerteblod
Næstved Fotoklub havde foreslået visse
ændringer i det, som er SDFs hjerteblod.
Nogle vil sige SDFs egentlige eksistensberettigelse, nemlig tildelingen af ærestitler. Baggrunden som forklaret af
Freddie Hansen var, at en tidligere SDFformand, hvis stjerne efterfølgende er
falmet betragteligt, var blevet gjort til
æresmedlem uden først at have været
tildelt noget mindre fint.
Forslaget blev vedtaget i en form, som
vistnok afveg fra det oprindelige. Konklusionen er i hvert fald, at erhvervelsen
af de fineste bogstaver i SDF-regi nu er
vanskeliggjort. Så held og lykke til
p otentielle kandidater. Bestræbelserne

bør indledes på et alderstrin, der ikke afspejler den aktuelle alderssammensætning i SDF.
Et forslag fra den ikke længere eksisterende bestyrelse om, at SDF skulle
tilslutte sig det nyligt oprettede Nordisk
Forbund for Fotografi, blev vedtaget.
Der var også almindelig tilslutning til et
forslag om, at bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter samt medlemmer associeret
bestyrelsen, kan få dækket udgifter godkendt af bestyrelsen, men i øvrigt ikke
må modtage vederlag for arbejdet i SDF.

Den mildt sagt måbende generalforsamling blev herefter præsenteret for en korrespondance af en karakter, som må få
enhver til at spørge sig selv, hvad sædvanligvis tilregnelige mennesker egentlig
har at gøre i SDF. Hvis dette er niveauet
for bestyrelsens arbejde, behøver man
sat’me ikke at være ked af resultatet af
afstemningen om beretningen.
Det korte af det meget lange var, at et
medlem på uortodoks vis havde forsøgt
at få dækket nogle egne udlæg. Den
pågældende havde efter eget udsagn

ikke overskud ved transaktionerne, som
ifølge den mulige bedrager i øvrigt blev
foretaget efter aftale med SDFs da
værende formand. Dette blev ikke modsagt og må således stå til troende. Men
egen vinding eller ej – kønt var det ikke,
og den pågældende kunne nok have fået
sine tilgodehavender udbetalt på en
mere autoriseret måde.
Kreativ bogføring
Denne form for kreativ bogføring er selvsagt stærkt kritisabel og kan på ingen
måde forsvares. Men sager af denne
karakter må af bestyrelsen kunne håndteres ved en intern afklapsning, og gerne
en alvorlig af slagsen. Det skal ikke
håndteres ved beskyldninger om bedrageri og trusler om eksklusion og livsvarig
udelukkelse, som det også var tilfældet
her. Som dirigenten korrekt påpegede,
kan SDF ikke ekskludere et klubmedlem.
Det kan kun klubben selv.

Der savnes i øvrigt et svar på, hvordan
man kan gøre sig skyldig i bedrageri, når
man – angiveligt – foretager en transaktion efter aftale med den, der på gerningstidspunktet var formand for SDF. I
så fald må den tidligere formand vel
være medskyldig. Men han har måske
fået et tilsvarende brev?
Det får vi nok ikke svar på. Den nu af
gåede bestyrelse har med sin håndtering
af denne sag placeret et velrettet skud i
egen fod med de konsekvenser, som
dette har fået.
Hvis der skal udpeges en ”vinder” af den
meget lange debat, må det være den
kreative bogfører. Ikke i form af salens
sympati med de anvendte metoder, men
i form af afstandstagen fra bestyrelsens
tåbeligheder. Taberen var ikke bestyrelsen. Taberen var SDF.
Årbogen
Som sidste relevante indslag under
”eventuelt” meddelte Johnny Blaabjerg
sin afgang som redaktør af årbogen. I år
var det 16. gang, han lavede årbog, og
det bliver også den sidste. De 15 første
gange var ifølge Johnny en stor fornøjelse, men det var gang nr. 16 bestemt
ikke. Tværtimod. Så nu stopper han, og
der skal således findes en ny årbogsredaktør.
Denne oplysning har dog ikke fundet vej
til det senere udsendte referat, selvom
Johnny talte både klart og hørbart.

Derimod kneb det gevaldigt med tilslutningen til et forslag om at holde udlændinge og andet skidtfolk ude. Et forslag
om, at SDF-medlemmer enten skal være
danske statsborgere eller i det mindste
være bosiddende i Danmark, forblev heldigvis en uskøn tanke. Dette er SDF. Det
er ikke DF.
Bedrageren, som havde penge til gode
Så kom det endelig, det som vi alle så
længe havde ventet på. Historien under
”eventuelt” om bedrageren, som angiveligt uretmæssigt havde forsøgt at lænse
SDF og/eller X Fotoklub for et beløb på
1.450 kr. i uretmæssig kørselsgodtgørelse, og som derfor skulle føres til skafottet.

Gitte Müller Kristiansen, Downstairs, blev vinder af Den Nationale 2015. Her ses hun med
pokalen flankeret af sine to børn hun ofte bruger som modeller. Foto MIchael Holm Hansen
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I SVERIGE HAR MAN GOD TID. I HVERT
FALD HVIS MAN HEDDER MARIA
STRÖMVIK. EKSPONERINGSTIDER PÅ
5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF ¾
DØGNS FOTOSJOPNING KAN UNDER
HELDIGE OMSTÆNDIGHEDER RESUL
TERE I ET BILLEDE. DET KAN OGSÅ
RESULTERE I INGENTING.
Tekst Erik Jørgensen Foto Maria Strömvik

Den svenske fotograf Maria Strömvik er
kendt for sine monochrome langtidseksponerede billeder, hvor vand og objekter
i vandet er vigtige elementer. På SDFs
landsmøde fortalte hun om, hvordan
hendes billeder bliver til.
Det er som oftest en kold oplevelse.
Varme støvler, uldent undertøj og en god
polarjakke er vigtige dele af fotoudstyret. Det er paraplyer og regntøj også. Og
en badehætte.

Guardian

Hvorfor så det? Er det virkelig så koldt i
Sverige? Ikke altid, men ”slow photography” er ikke snapshot. Det er snesjap. Og regn og rusk. Det skal helst
blæse en del, så der er gang i bølgerne.
Som et absolut minimum skal det være
overskyet, og det må meget gerne regne.
Overskyet vejr giver hvidt vand, og regnvejr gør det hele mørkere. Sne og is kan
også give flotte resultater. Det eneste,
der ikke dur, er stille vejr og solskin.
Derfor det tykke tøj, paraplyerne og
badehætten. Sidstnævnte er til kameraet, så det ikke drukner. Et kraftigt stativ
er selvsagt en livsbetingelse. Det samme
er et antal tætte gråfiltre af den slags,
man næsten ikke kan se igennem.
Salt & Pepper
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Zeeland Bridge

”Slow Photography” er Maria Strömviks
egen betegnelse for det, hun laver. Og
megen fart over feltet er der ikke. Selvom man som slow photographer selvfølgelig langsomt hen ad vejen opnår en vis
rutine, er det grundlæggende et spørgsmål om prøv-og-fejl. Hvis en eksponeringstid på 5 minutter viser sig at være
for kort, må man prøve igen. Intet er
g ivet på forhånd. Efter fire timer i blæsevejr på isen bliver man glad for sine støvler, som Maria konstaterer.
Langsommeligheden fortsætter derhjemme. Konverteringen til monochrome
foregår ikke bare med et fingerknips. Det
er en langsommelig proces, hvor Maria
tager et område ad gangen for at få netop det toneomfang og den kontrast,
som hun gerne vil have. Efter 5-6 timer
ved hun som regel, om et billede dur til

noget. Når hun er færdig, kan der sagtens være gået 18 timer.
Det sker mange gange, at man kommer
hjem uden noget brugbart, siger Maria
Strömvik. En uge på Mallorca resulterede
i helt præcis nul billeder. Vejret var ganske enkelt elendigt hele ugen. Selvom
det var i februar, var det højt solskin
hver eneste dag, og så kan man jo ikke
fotografere.
Et par uger på Island gik lidt bedre, om
end resultatet heller ikke her var prangende. Islændingene er trods alt bedre
til regn og rusk end spaniolerne.

Se Maria Strömviks flotte billeder på
http://www.mariastromvik.eu/
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Maria Strömvik
Foto Michael Holm Hansen

Nogle refleksioner over

Den Nationale
I tryghedens favn

DER ER INTET SÅ TRYGT SOM AT GÅ
RUNDT PÅ DEN NATIONALE. GENKEN
DELSENS GLÆDE STRØMMER ÉN VARMT
I MØDE, OG ALT ER TRYGT OG GODT.
RISIKOEN FOR OVERRASKELSER ER SÅ
LILLE, AT DEN I PRAKSIS KAN LADES
UDE AF BETRAGTNING. BLIVER MAN
RAMT AF ET SLAGTILFÆLDE, KAN DEN
NATIONALES AUTORER I HVERT FALD
IKKE KLANDRES. DET ER SOM AT
KOMME HJEM TIL MOR MED KAFFE OG
HJEMMEBAGT KRINGLE. OG LIGE SÅ
FORUDSIGELIGT.

Tekst Erik Jørgensen

Den Nationale er skam både pæn og nydelig, og den er bestemt et besøg værd
– år efter år. Ikke et ondt ord om det.
Billederne er flotte, de er teknisk vel
udførte, og de er nydeligt printet – i
hvert fald de fleste af dem. Jeg har bare
ét problem: Jeg har set det hele før.
Selvfølgelig har jeg ikke set de konkrete
billeder. Og så måske alligevel. Adskiller
Den Nationale 2015 sig fra Den Nationale 2014 eller fra et tidligere år? Næh,
ikke i syn(der)lig grad. OK, man har valgt
at ryste posen og rykke rundt på nogle
nye kategorier fra år til år – and so
fucking what?? Giver det udvikling? Nej,
men det giver noget andet, som åbenbart er vigtigere.

Kim Andersen, Horsens Fotoklub. Telefonboksen
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Det giver mere guld og glimmer og flere
point og medaljer, og det er desværre
det, som livet i SDF drejer sig om. Kan
man tilmed besmykke sig med det halve
alfabet, er ens lykke for alvor gjort.
Men hvad vil man egentlig med sine billeder?? Vil man i det hele taget noget?
Ud over at blive behængt med medaljer,
forstås.
Den Nationale repræsenterer en fotografisk mainstream, hvor min påstand er, at
langt de fleste billeder er fremstillet med
det ene formål, at de skal kunne antages. Hvor er udfordringen? Hvor er provokationen? Hvor er det spark bagi, som
får beskueren til at reflektere? Man taler
om skøn æstetik og hæslig æstetik.
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Søren Skov, Esbjerg Fotoklub. Prince Light

Susan Kipp Pedersen, Focus Silkeborg. Hyacint

Torkil Michelsen, Fotogruppen Signatura - Esbjerg. Kaskelothvalhale og fuldmåne
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Lotte Andersen, Esbjerg Fotoklub. Tidsel

Roland Jensen, Fotolinsen nu Fotogruppen 8600.
Who is beautiful

Peter Birk, Focus Silkeborg. On the road

24

Patrick Kauffmann, Downstairs,
Landsmødekonkurrencen 1.plads

Benny Rytter, Aalborg Fotoklub.
Hestia. 2.plads i Landsmødekonkurrencen

Hvorfor kan man næsten kun finde den
skønne?
Den tyske digter Friedrich Schiller mente,
at legedriften ligger til grund for al kunst.
I legen og kunsten er mennesket frit,
som han skrev. Hans kompagnon Goethe
mente, at kunst er menneskelig leg på et
højere plan.
Kloge ord fra de gamle germanere, så
kom nu i gang. Kom i gang med at lege,
med at skabe og med at udfordre. Sæt
fantasien i sving. Vær fri. Lad tusind
kreativiteter blomstre, som den gamle

kinesiske massemorder Mao Zedong ville
have sagt. Og giv Fanden i, om du nu
også får det dommerdiplom på Den
Nationale 2016. Det er billederne, der er
det vigtige. Det er ikke alt gejlet udenom.
Ret skal selvfølgelig være ret. Den Nationale 2015 var, genkendelsens glæde til
trods, bestemt ikke uden lyspunkter.
Stor tak til Mariann Jensen Düring, Peter
Båtz og Peter Birk for nogle flotte bidrag,
som skilte sig ud fra mængden. Ikke
mindst til Mariann.
Der er inspiration og refleksion at hente
i jeres arbejder. Også for point- og
medaljejægere.
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Resultater 2015

Den Nationale / Danmarksmesterskabet
Top 10 Individuelle mesterskab
Placering
1 Gitte Müller Kristiansen
2
Thomas Frees Buthler
3
Peter Birk
4
Benny Rytter
5
Lisbeth Hjorslev Toustrup
6
Thomas Pedersen
7
Roland Jensen
8
Torkil Michelsen
9
Søren Skov
10
Kim Møller Andersen

Klub
Samlet Point
Downstairs
165
Downstairs
95
Fotoklubben Focus Silkeborg
85
Fotolinsen Silkeborg
85
Downstairs
80
Downstairs
75
Fotolinsen Silkeborg
70
Fotogruppen SIGNATURA – Esbjerg 65
Esbjerg Fotoklub
65
Horsens Fotoklub
60

Klubmesterskabet
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Klub
Downstairs
Esbjerg Fotoklub
Fotoklubben Focus Silkeborg
AFA
Fotolinsen Silkeborg
Næstved Fotoklub
Horsens Fotoklub
Lyngby Fotoklub
Negativ Roskilde
OFA
KFAK
Aalborg Fotoklub
Herlev Fotoklub
Fotogruppen SIGNATURA – Esbjerg
Hedensted Fotoklub
Torstorp fotoklub
Dansk Nikon Klub
Momento Fotogruppe
Fotomix
Fotoklubben Filmrullen Horsens
Maribo Fotogruppe
Frederikssund Fotoklub
Biogon
Svendborg Fotoklub
Alssund Fotoklub
Halsnæs Fotoklub Frederiksværk

Samlet Point
775
335
305
285
275
275
195
155
145
140
130
130
115
75
55
50
40
40
40
35
35
25
20
20
10
10

Den Nationale gav de mange besøgende en god oplevelse. Især om fredagen, hvor der var Kulturaften i Næstved, kom der mange af byens borgere.
Foto Michael Holm Hansen.
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SDF titler
Ansøgere

Klub/PM

Point status

Titel

Antal titler der er uddelt

Freddie Hansen

Næstved Fotoklub

1739

MSDF/bronze

Syvende MSDF/bronze titel

Karsten Madsen

Næstved Fotoklub

1529

MSDF/bronze

Ottende MSDF/bronze titel

Leif Benny Koth

Næstved Fotoklub

1047

MSDF

Nittende MSDF titel

Gitte Müller

Downstairs

1030

MSDF

Tyvende MSDF titel

Michael Molter

Biogon

1023

MSDF

Enogtyvende MSDF titel

Lisbeth Hjorslev Toustrup

Downstairs

1015

MSDF

Toogtyvende MSDF titel

Ida Reffsgaard

Esbjerg Fotoklub

1003

MSDF

Treogtyvende MSDF titel

Peter Carstensen

Næstved Fotoklub

548

ESDF

Mariann Jensen Düring

Næstved Fotoklub

535

ESDF

Mads Henriksen

Downstairs

515

ESDF

Mogens Hansen

Næstved Fotoklub

652

ASDF

Benny Rytter

Fotolinsen

290

ASDF

Søren Neergaard

Lyngby Fotoklub

285

ASDF

Landsmødebilledet
Autor
Patrick Kaufmann
Benny Rytter
Kim Pedersen

Klub
Downstairs
Aalborg Fotoklub
Esbjerg Fotoklub

Præmie				
Olympus E_M5 Mark II
Gavekort Iversen Company ApS
Rødvin

Det helt frie billede
Autor
Lilian Stubbe
Peter Eeg Due
Jørgen Jacobsen
Lilian Stubbe
Lilian Stubbe

Klub
Signatura
Dansk Nikon Klub
Herlev Fotoklub
Signatura
Signatura

Titel
En hånd til Afrika
Canon DSLR graveyard
Nymalet
Hvordan står man af?
READY?

Præmie	
Guld
Sølv	
Diplom	
Antaget	
Antaget	

Point
30
25
15
5
5

Lyd-Billede
Autor

Klub

Titel

Præmie	

Lars Bo Iversen, Thomas Pedersen

Downstairs

The Imaginary Girl

Guld	

Peter Jacobsen

Downstairs

Dokumentar COP 15

Sølv	

25

Lars Bo Iversen

Downstairs

RAF Red Arrows

Bronze	

20

Kim Pedersen

Esbjerg Fotoklub

En pige gik i enge

Dommerdiplom	

15

Peter Eeg Due

Dansk Nikon Klub

Fuglsøvej 1

Antaget	

5

Jørgen Jacobsen

Herlev Fotoklub

Foraar15-3

Antaget	

5

Lise Bryndum

Downstairs

Colors

Antaget	

5

Per Martens

PM

Do we really need no education

Antaget	

5

Lars Bo Iversen

Downstairs

En Stemning af Scotland

Antaget	

5
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Point
30

			

VINDER AF DEN NATIONALE 2015

Gitte Müller Kristiansen
Gitte fra fotoklubben Downstairs samlede flest points og
opnåede dermed en fortjent førsteplads.

In the past (projekt 70+)

Af Jens Holm Foto Gitte Müller Kristiansen

DET ER ANDEN GANG GITTE BLIVER
DANMARKSMESTER. FØRSTE GANG VAR
I 2010. HUN HAR LIGGET I TOP 10 OTTE
GANGE UD AF NI FORSØG, HERAF EN
ANDENPLADS I 2011 OG 2012 OG EN
TREDJEPLADS I 2009. INGEN M/K HAR
NOGENSINDE OPNÅET SÅ FLOT ET
RESULTAT PÅ DEN NATIONALE.

Mennesket som motiv
Et gennemgående træk i langt de fleste
værker er mennesket, som er en vigtig
del i motivet.
”Jeg er fascineret af de mange forskellige
udtryk, man kan finde i mennesket. Det
optager mig at skabe interessante og
æstetiske portrætter, hvor jeg til stadighed arbejder på at komme bag om
personens ydre fremtoning, bag om smilet.
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Lad os f.eks. se på et af dine vinder
fotos, ”Sæbekasseløb”?
”Det er et billede, der er taget på mine
børns skole, hvor de hvert år arrangerer
et sæbekasseløb for eleverne i 0. – 3.
klasse. Nu hvor mine børn er blevet for
store til at deltage, så tager jeg alligevel
derover. For mig handler det om at fange
det helt rigtige øjeblik ud fra den faktiske
begivenhed, imens den udspiller sig. Det

er vigtigt, at det ikke kun bliver registrerende, men også udtrykker en følsomhed.

Det er påfaldende, at du arbejder meget
i sort-hvid?
Når billedet er sort-hvidt træder de vigtige elementer tydeligt frem, og jeg
elsker at dyrke det gammeldags analoge
udtryk. Det samme er gældende, når jeg
arbejder med farvebilleder. Her er det
vigtigt for mig, at farverne harmonerer
og smelter ind i hinanden. Derfor arbejder jeg selektivt med dem og nedtoner
dem, så de ikke stjæler opmærksomheden”.

Man skal kræve noget af sig selv
Hvordan har du det med, at alle og
enhver kan lave teknisk perfekte fotos i
dag?
Det kan alle og enhver vel heller ikke?
Alle har i dag muligheden for at fotografere, men det kræver stadig en stor indsats at skabe gode billeder.

Har du nogle nye fotografiske projekter
undervejs?
”Ja, efter at jeg har været på kursus hos
Jens Juhl (se Dansk Fotografi nr. 2, 2015),
er jeg kommet i gang med at fotografere
ældre damer, bl.a. min mor. Projektet
hedder 70+. Jeg vil gerne fange kvinderne

72 år er gået (projekt 70+)
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helt tæt på og vise noget følelsesmæssigt, noget mærkbart. Jeg stræber efter
at finde den unge pige i den ældre kvinde
– det tror jeg på, at de alle har i sig. Det
er forskelligt fra person til person, hvordan jeg kan få det frem. Jeg skal give
meget af mig selv, både i optagelse og i
den efterfølgende billedbehandling for
at ramme den helt rigtige stemning, så
billedet udtrykker de følelser, jeg gerne
vil opnå.
Jeg har tidligere lavet et projekt med en
klassisk pianist, hvor jeg har lavet billeder til udvalgte musikstykker og fremvist
dem live fra en projekter, mens pianisten

V I N D E R A F D E N N ATI O N A L E G I TT E M Ü L L E R KR I STI A N S E N

Sæbekasseløb

Teenagedrømme
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Come here

If I had you
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Emmely

Emma

Noah
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Vanddråber

spillede værkerne. Det kræver, at jeg
involverer mig dybt i musikken og har en
præcision for at kunne styre skiftene af
billederne manuelt. Vi har planer om at
lave lignende projekter, hvor vi kombinerer billeder og musik på forskellige
måder. Min oplevelse er, at de her

projekter er med til at holde mit fotografi i en konstant udvikling. ”
Hvor får du din inspiration fra?
Er der nogen bestemte fotografer, der i
særlig grad inspirerer dig?
”Der kan jeg nævne et par amerikanske
fotografer: Ralph Gibson, hvis arbejde
afslører en fascination for geometriske
elementer, der findes i hverdagen, s åsom
mødet mellem to vægge, eller kurven af
et menneskes arm. Saul Leiter, der fotograferede gaderne i New York City for
seks årtier siden og døde i november

2013 i en alder af niogfirs. Sally Mann,
som har 
fotograferet i de amerikanske
sydstater siden 1970’erne, og som producerer serier om portrætter, arkitektur
og landskaber. Hun er måske bedst
kendt for sine intime portrætter af hendes familie, hendes børn og hendes
mand, og for hendes stemningsfulde
landskabsbilleder i Sydstaterne. Der
udover deltager jeg løbende i workshops
og kurser. Mit medlemsskab af Downstairs
har også været medvirkende til at udvikle mig som fotograf. ”

Hvordan har du det med at være blevet
danmarksmester?
”For at sige det lige ud: jeg er pisseglad!
Og samtidig meget ydmyg omkring det. ”

Gitte Müller Kristiansen
49 år, medlem af Downstairs.
Deltaget i SDF’s konkurrencer siden
2007; flere medaljer og diplomer –
5 guld, 6 sølv, 2 bronze, og 20
diplomer (heraf 3 gange for bedste
portræt) samt 4 gange klubmester.
Har egen fotografvirksomhed i
København med hovedvægt på
portrætter.
Hjemmeside: www.gittemk.dk
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Vinder af
klubmesterskabet blev

Downstairs
MED 775 POINT FOR AN NUMMER TO,
DER OPNÅEDE 335 POINT
Foto Michael Holm Hansen

KLUBBENS MISSION ER, AT SKABE GROBUND

DE ELEMENTER I KLUBBEN. MEDLEMMERNES

FOR EN BRED VIFTE AF AKTIVITETER TIL GLÆDE

AKTIVITETSNIVEAU ER HØJT VÆRDSAT, OG VI

FOR MEDLEMMERNE. VI HAR SAMTIDIG STOR

GLÆDER OS ALTID OVER DERES BIDRAG TIL AT

FOKUS PÅ FÆLLESSKABET OG HJÆLPSOMHEDEN,

GØRE DOWNSTAIRS TIL EN FANTASTISK DEJLIG

SOM VI ØNSKER SKAL VÆRE BLANDT DE BÆREN

KLUB AT KOMME I.
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Lisbeth Hjorslev Toustrup - Surface

Af og til hører vi, at ”i Downstairs går de meget op
i konkurrencer”. Måske hænger det sammen med
de resultater vi opnår, fordi det nu engang bliver
meget synligt. Faktum er imidlertid, at konkurrencer kun udgør en mindre del af det samlede aktivitetsniveau i klubben. Vi opfordrer gerne medlemmerne til at prøve deres billeder af i konkurrencesammenhæng, og vi hjælper dem der tager imod
udfordringen. Men vi stiller ikke krav om at medlemmerne skal deltage. Man deltager hvis man har
lyst, og tid.
Internationalt deltager vi som klub i to store konkurrencer. Trierenberg (verdens største fotokonkurrence), og FIAP’s World Cup (verdensmesterskabet
for klubber). Nationalt deltager vi altid på Den
Nationale, og jævnligt i Region Nord’s konkurrencer.
Desuden er enkelte medlemmer flittige til at sende
billeder til internationale konkurrencer, hvor de
ofte opnår fine resultater.
For tiden er vi ca. 150 medlemmer, og heraf er det
kun ca. 1/3 af medlemmerne der ”af og til” deltager i konkurrencer. Kun 20 -25 medlemmer deltager
jævnligt, og størst deltagelse har vi i vores klubkonkurrence.
Med venlig hilsen
Downstairs Fotografisk Workshop
På bestyrelsens vegne, Claus Carlsen
Thomas Frees Buthler - Suror
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Thomas Pedersen - Discover The World From Above

Claus Carlsen - Class difference

Bela Antal - Gilleleje
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Inge Gottfredsen - Klargøring

Bent Larsen - Flying Birds

Jesper Fremming - Brunch at dizzy heights

Følgende SDF titler er uddelt til
Downstairs medlemmer i år:
Mads Henriksen, ESDF
Lisbeth Hjorslev, MSDF
Gitte Müller, MSDF
Gitte Müller, Danmarksmester
Thomas Frees Buthler 2. plads
Lisbeth Hjorslev Toustrup 5. plads
Thomas Pedersen 6. plads
Lars Bo Iversen og Thomas Pedersen fik guld i lyd/billede
Peter Jakobsen fik sølv i lyd/billede
Lars Bo Iversen fik bronze i lyd/billede
Patrik Kauffmann vandt landsmøde konkurrencen
Lisbeth Landstrõm - Sidste sol
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Fotograf
Blå Bog – Jørgen Brandt
Jørgen er uddannet i England,
selvstændig fotograf siden 1987. I sit
levebrød beskæftiger han sig med
fotografering af mennesker fra
studiet i Valby. Fra portræt til
gravide, familier og Fine Art Nudes.
Egne værker har Jørgen udstillet på
en lang række udstillinger på gallerier
og museer i ind og udland. Senest
Danmarks Fotomuseum med en
række Fine Art Nudes. Jørgen er bl.a.
repræsenteret i samling på Museet
for Fotokunst (nuværende Kunst
museet BRANDTs i Odense)
Jørgen har afholdt workshops i flere
lande, bl.a Frankrig og Letland
2015 tildelt ” WARREN MOTTS
INTERNATIONAL SERVICE AWARD” af
de amerikanske fotografers organisa
tion – PPA – for ”til fremme og
udvikling af fotografiet” på inter
nationalt plan.
Jørgen har flere udmærkelser i
Danmark og internationalt – bl.a. er
han ”Master Qualified European
Photographer”, en hædersbevisning
kun få har opnået.

Vil du vide mere om Goecker
Academy og de spændende kurser
som bl.a. Jørgen Brandt 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.

Jørgen Brandt
JØRGEN BRANDT UNDERVISER PÅ GOECKER ACADEMY I “FINE ART NUDE”,
”KREATIV LEG” SAMT ”PORTRÆTTER I DET NATURLIGE LYS”.
LÆS OM KURSERNE HER OG BLIV INSPIRERET.

Tekst og foto: Jørgen Brandt

Dyrk din passion
Skabelsen af billeder giver mulighed for
indlevelse, fordybelse og forståelse. En
mulighed for at komme ind bag ved. Det
er processen i dette, der er fascinerende
og en uudtømmelig kilde til inspiration
og indsigt. Teknikken er noget, der
”bare” skal være på plads, da den ellers
kan ødelægge. Teknik kan være svær –
men er stadig ”bare” noget, der skal
være på plads.
Verden står aldrig stille – hvis du gør, så
går du reelt baglæns. Udvikling handler
om ”nye udfordringer”, men absolut
også om at dykke dybere i ens passion.
Minor White, skøn fotograf fra en svunden tid, sagde ”I used to Photograph
things for what they are. Now I photo-

Dagligdagen
Dagligdagen i mit kommercielle portrætstudie er mange nye mennesker – og på
mange måder kendte rutiner – men der
er også en mulighed for fordybelse i at
komme bag om personerne og få et
ægte liv frem i billederne. I studiet er
personerne ”taget ud af sammenhæng”,
så det er alene i kontakten at personens
dybde kommer frem. Her stræber jeg efter at vise den dybe glæde – glædes
dybde er ofte overset i et samfund fascineret af konflikter, skandaler og sensationer. Men det er nu i glædens dybde
varmen er i hverdagen.
Kurserne
Hvis et kursus kan få kursisten til at blive
”en bedre udgave af sig selv”, så er det
bedst. Mine kurser handler mere om at
åbne for nye/alternative måder at tilgå

graph them for what else they are.” Den
udtalelse har roteret I mit hoved igen og
igen, den har på en måde en opfordring
til en evindelig nytolkning af det kendte.
Hverdagen kender vi – og elsker forhåbentligt. Både mennesker, steder og
ting. Det er altid spændende at se og
møde nyt, men det er også spændende
at finde nye dybder. Den søgen efter

fotografiet på – meget mere end ”gå
hjem og gør som mig”. Det situation prøver vi sammen at skabe ved på behagelig
vis at ryste posen for hvordan ”man gør”
– på behagelig vis at træde uden for
komfortzonen og se hvor det kan lede
hen.

”nyt i det kendte” – giver mig en ”tryghed, komfort og fascination af nyt” i et.

nu er voksne jo også børn, der blot er
blevet lidt ældre.
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Kald det gerne en ”leg”-ende tilgang –

Pigen med refleks er IKKE et studio-billede, men fotograferet hen over et
flygel med vindueslys kommende fra venstre – og så en tur i Photoshop.
Jeg søger at fange personlighed – og ser Photoshop som et herligt værktøj
til at fremhæve.

I det naturlige lys
Kan du se lys, kan du fotografere!
Udgangspunktet i dette kursus er portrætfotografi i det eksisterende lys. Lyset
i stuen, i porten, under træet, bag skuret, i parkeringskælderen etc. At du med
dit kamera, objektiv og blændevalg visualiserer dit motiv, portrættet, med det
eksisterende lys. Eneste hjælpemiddel er
reflektionsskærmen. Det handler om at
finde lyset, der passer – det strålede sollys eller den enkelte stråle i mørket.

Par-billedet er egentligt et bryllupsbillede og en hyldest til deres kærlighed.
Lokation er valgt sammen med dem – bevidst lidt rå urban. Dette understreges af
de forstærkede farver og sofaens grafitti.

Pigen med blomst i håret er fotograferet i en
kulkælder med det lys, der slipper igennem en
smal sprække udefra – der var reelt ikke noget lys.

Manden i sort-hvid er fotograferet mellem 2 trappelys, hvor det ene oplyser hans
ansigt og det andet balancerer kompositionen.
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Fine Art Nude
Med udgangspunkt i den nøgne krops mulighed for at vise dybde, sanselighed, æstetik, erotik, dybsindighed og indlevelse, ser vi på fotografens
mulighed for at kommunikere med sine billeder.
Nude photography er en klassisk og populær, men kompleks fotografisk
disciplin. Mange aspekter skal fungere i et perfekt samspil, før resultatet
bliver optimalt.
Viser meget gerne ”rigtige mennesker” – går med andre ord ikke op i
idealer, men personligheder. Alle er dejlige.
40

Sort-Hvidt for at fremhæve
udtrykket, stemning,
bevægelsen og ikke mindst
ansigtet. Ilona har været
gennem nogle voldsomme
oplevelser ”i historisk tid”
– og ser samarbejdet med
en fotograf som mig som
en terapeutisk oplevelse.
Der er hende – bare hende
– og mig. Vi reagerer – og
interagerer. Vi leger og
udtrykker. Deri en
bearbejdning af oplevelser.
Alene lys gennem vinduet,
der ses.

FOTO G RA F J Ø RG E N B RA N DT

Hengivenhed – den lidt indadvendte nydelse og elegance. I sort-hvid for at
fokusere på oplevelsen – beskåret for at drille fantasien. Det handler om
personligheden – men lige så meget om personligheder.
Fotograferet med lyset i ”dybet” på en trappeopgang.
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Legende lethed og frihed – fotograferet i en nedlagt kirke. Bevægelse med en balanceret lang
lukkertid. Alene lys fra vinduerne på begge sider af pigen – og så nogle kraftige vrid i kurverne
for farver.

Sund rå styrke! Fremhævet gennem det
monokrome og den øgede kontrast.
2 lamper i studio.

Katolsk pige på den søjle hvor biblen lå – i en nedlagt katolsk kirke. En ydmyg – men absolut
ikke ydmygende oplevelse – tværtimod en stærk oplevelse af nærvær og ærefrygt. Fotograferet
med lyset i det nedlagte kirkerum. Sort-hvid for klarhed – øget kontrast for samme –
vignettering for fremhævelse.

En ung piges lidt nervøse/skræmte skridt
imod sig selv. En ung pige, modemodel til
hverdag, absolut første session nøgen – en
prøvelse for hende, en stærk oplevelse.
En stærkere og bedre oplevelse end mode,
da hun her føler at kunne udtrykke sig selv.
Udelukkende lys gennem et vindue for enden
af en lang gang.

På havnefronten sammen med pige, der
absolut nyder den eksponering, byen også er.
Lidt råt – måske lidt pågående – som byen
også kan være. Sollys og en enkelt reflektor.
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Kreativ leg
Den kreative tilgang til skabelsen af
billeder er fælles for fotografer, uanset
om vi primært arbejder med portræt,
landskab, reportage eller hvad vores
foretrukne emne(r) måtte være.

Kreativ leg kan være noget i din absolutte nærhed. Dine briller/solbriller,
blomsten i vindueskarmen, måske en
’lidt trist’ blomsterbuket, nogle stykker
frugt eller hvad du vil gå ”på opdagelse” i.

Ofte findes de bedste motiver i makro
verdenen. Det øjet ikke ser, ser makro
objektivet. Generelt i fotografiet skal billeder have et skarphedspunkt. Her kan
de-fokusering give ”det rigtige” billede.
Lyset til kreativ leg kan være alt fra
stearin lys, flash, lysindfald fra vindue

eller reflekteret lys.

Fotograferet på spisebordet – i det naturlige
lys – 2 blade der stræber efter hinanden og
alligevel ikke helt vil hinanden. En spænding
opstår – en dobbelthed – noget at fantasere
over.

Hovedmotivet – den grønne streg – er slet
ikke en streg, men et fladt blad fotograferet
ind direkte fra kanten. Farverne er primært
opnået ved et skift i indstillingen af
farvetemperatur.

Hovedmotivets lysende form er faktisk
”mellemrummet” – altså det der ikke er,
mens resten er det der holder lyset tilbage.

Det ligner måske en snegl, men det er det ikke. En kaktus på et bord.
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Fotografering brugt
som terapi
Når depression og angst rammer, er det en personlig kamp der skal kæmpes for, at kunne nyde alt det fantastiske
livet har at byde på. Fotograferingen blev min lysende lygte på vej ud af den mørke tunnel jeg befandt mig i.

Tekst og foto Anja Littau Due, portrætfotograf.

JEG ER UDDANNET SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT.
JEG HOLDT MEGET AF MIT ARBEJDE MED MENNESKER
MED PSYKISKE LIDELSER OG MISBRUG, ET SPÆNDENDE
OG PÅ MANGE MÅDER ET GIVENDE JOB MED OMSORG
OG EN GOD FORNEMMELSE AF, AT JEG GJORDE EN
FORSKEL. DESVÆRRE MÅTTE JEG OGSÅ ERKENDE, AT DET
VAR HÅRDT FOR SJÆLEN. MIT ØNSKE VAR, AT DE
MENNESKER JEG DAGLIGT TILSÅ KUNNE KOMME UD AF
DERES MISBRUG OG TILBAGE TIL EN LIGNENDE TILVÆ
RELSE SOM DE LEVEDE FØR DERES MISBRUG. DE FLESTE
AF DEM KOM FRA ET VELFUNGERENDE FAMILIELIV MED
JOB, KARRIERE OG ET HJEM. DETTE BLEV ÅRSAGEN TIL,
AT JEG GIK NED MED STRESS. JEG ARBEJDEDE ET STED,
HVOR DET BLEV ACCEPTERET, AT DET VAR PÅ DENNE
MÅDE, AT DE VILLE SLUTTE DERES LIV. DET LIV DE HAVDE
LEVET, MED MATERIELLE GODER, FAMILIE OG FORPLIG
TELSER, SOM AF FORSKELLIGE ÅRSAGER DE NU VAR
FORUDEN, HAVDE DE VALG FRA. ENTEN AF EGEN FRI
VILJE ELLER GRUNDET AFMAGT. I STEDET, HAVDE DE
FUNDET EN NY VÆRDI I LIVET, SOM JEG HAVDE SVÆRT
VED AT ACCEPTERE. ET LIV, HVOR ALKOHOL OG PILLER
VAR DERES BEDSTE VEN....ET LIV, HVOR ALT, HVAD DE
HAVDE VAR AT DRIKKE SAMMEN, SOVE OG STÅ OP TIL
DET SAMME DAGEN EFTER IGEN, SYNES FOR MIG ET
INDSKRÆNKET LIV, HVOR MULIGHEDEN FOR AT OPLEVE
LIVET MED ALT DET GODE DET HAR AT TILBYDE, IKKE
LÆNGERE VAR DET DE VILLE….MEN DE HAVDE DET GODT,
DE HAVDE FUNDET ET NYT FÆLLESSKAB MED ANDRE
VÆRDIER.
Eja. Et af de første billeder taget på location.
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Jeg fik en depression
Min læge havde et stykke tid forinden jeg blev sygemeldt med stress, gjort opmærksom på at det ville
være bedst med nogle dage væk fra mit arbejde.
Mine kollegaer, familie og venner havde gjort mig
opmærksom på, at noget var galt. Jeg arbejdede
igennem uden at spise frokost….der var jo travlt….
jeg kunne ikke sove om natten….men det skyldes jo
bare min knurren i maven grundet den mad jeg ikke
fik spist i løbet at dagen….o.s.v….o.s.v….
En dag kunne jeg ikke holde til det mere og jeg brød
sammen på mit arbejde…og jeg forstod ikke hvorfor…. Jeg blev af min kollega beordret til, at søge
læge dagen efter, og min læge sygemeldte mig på
stedet.
Det var hårdt at måtte erkende, at jeg ikke kunne slå
til i det omfang jeg ville. Jeg ville jo bare være den
bedste mor, den bedste kollega, den bedste socialog sundhedsassistent, den bedste veninde, den
bedste datter og den bedste hustru…Jeg fik en
depression.
Jeg gik sygemeldt i fire måneder. Det var hårdt, men
jeg var fast besluttet på, at jeg ville se lyset igen. Jeg
var også meget bevidst om, at som det menneske
jeg var, skulle jeg ikke tilbage til mit arbejde som
social- og sundhedsassistent. Lige pludselig var alt
en mulighed….jeg ville skifte retning, men i hvilken….
Fotografiet ændrede mit liv
Jeg tog grundforløbet på den fotografiske linje på
København Tekniske Skole i Tårnby. Jeg pendlede
Eja elastik. Jeg elsker min datters intense blik...koncentreret og fængslende.

Hænder. Blev logo for min virksomhed.
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frem og tilbage til og fra København i
11/2 år. Det var en fantastisk tid. Jeg
fandt ud af meget om mig selv. Jeg havde
tid til, at tænke min situation igennem
og sætte mig nye mål. Fotograferingen
og arbejdet med billeder blev en meget
vigtig del af arbejdet med mig selv for, at
jeg kunne komme glad ud på den anden
side af den mørke tunnel jeg gik igennem. For selv om jeg havde fået det
bedre og var nået et godt stykke, var der
stadig lang vej for, at nå tilbage til den
livsglade mor, hustru, datter, kollega og
veninde jeg tidligere havde været.
Min far var en habil og prisvindende
amatørfotograf, og at valget faldt på
fotografering stod nok skrevet i kortene…
På kts blev vi præsenteret for flere forskellige fag indenfor for fotografering.
Mit yndlingsfag var kreativ billedfortælling. Vi fik stillet en åben opgave, og den
kreative proces i opgaven blev min lysende lygte på vej ud af den mørke tunnel jeg befandt mig i. Når opgaven blev
stillet glemte jeg alt om tid og sted. Jeg
arbejdede målrettet for at komme frem
til det helt rigtige fotografi godt hjulpet
på vej af underviserne. Opgave efter opgave blev løst med en koncentreret og
ihærdig indsats…..det samme gjaldt for
min egen private kamp om, at komme
glad ud på den anden side af tunellen.
Fotografering som levevej
Da jeg blev ramt af stress og fik en
depression, havde jeg svært ved at forestille mig, at alt skulle blive godt igen.
Alt synes uoverskueligt, og glæden ved
livet var væk trods alt det fantastiske jeg
var omgivet af. Angst blev også en del af
min hverdag, og jeg levede livet i en
osteklokke. Jeg var tilstede, men alligevel synes alt så lang væk, og udenfor
rækkevide. Som fotograf ser vi motivet
igennem en linse, det er på afstand,
men vi formår at fange motivet og gøre
det håndgribeligt i form at et fotografi.
Jeg gjorde fotograferingen til min levevej. Arbejdet med mennesker var så stor
og vigtig del af mig, så valget på portrætfotografering fald meget naturligt.
Som portrætfotograf handler det ofte
om tillid imellem fotografen og den person der skal fotograferes. Det er langt
fra alle der synes om at blive fotograferet, og tit er vi kritiske med det vi ser på
billedet, eller vi har svært ved, at slappe
af foran kameraet. Jeg bruger den empati og erfaring, jeg har med mig i bagagen som social- og sundhedsassistent,

Kina. Nyere billede taget da Odense havde temaet Kina og jeg havde min virksomhed i Overgade.

Kroppen. Hammershøj. Min fortolkning af kroppen kts
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Vi skal sætte pris på det vi har
og se muligheder i stedet for
begrænsninger. Jeg er taknemmelig
for den tid jeg har haft som
selvstændig portrætfotograf.

når jeg skal tage portrætbilleder. Igen er
processen for at finde frem til det rigtige
fotografi for mig meget vigtig.
Rigere på erfaring
Jeg tror på skæbnen. Jeg tror på, at der
er en mening med, at tingene sker. Det
var en hård periode af mit liv, men jeg
har lært meget. Jeg har lært at være opmærksom på mig selv og de signaler
kroppen sender. Jeg har lært dagligt at
sætte pris på de fantastiske mennesker
jeg er omgivet af. Jeg har lært at sætte
pris på alt det gode livet har at tilbyde.
Jeg har lært, at det er vigtigt at tage
chancer og satse, hvis det betyder noget
godt for en selv. Jeg arbejdede som selvstændig fotograf i fem år. Efter grundforløbet på kts valgte jeg at starte op som
selvstændig portrætfotograf. Jeg fandt et
fint lokale i Overgade i Odense. Til at
starte med havde jeg deltidsjob hos en
bager, jeg var sikret økonomisk. Det var
hårdt, men efter et lille stykke tid kunne
jeg sige mit job hos bageren op og satse
fuldtids på min virksomhed. Jeg flyttede
til større lokaler på den anden side af
gaden. Den økonomiske krise kom samtidig med, at jeg havde deltidsjob i
Brandts Indoor, en forretning, hvor jeg
både arbejdede som fotograf og butiksassistent. Jeg lukkede min forretning i
Overgade og flyttede min virksomhed
ned i en baggård samtidig med, at jeg
sagde ja til flere timer i Brandts Indoor.
Selv om der er en frihed ved at være
selvstændig, så er det også hårdt og vigtigt med is i maven. Da Brandts Indoor
lukkede sin fysiske forretning ville skæbnen, at jeg måtte søge nyt arbejde. Jeg
havde fået smag for en fast indtægt, og
fik fuldtidsjob som lønmodtager hos
Summerbird, hvorfor jeg lukkede min
virksomhed. Efter et år, hvor jeg ikke fik
brugt den kreative side, søgte jeg nyt
job, og jeg arbejder nu som butiksassistent og fotograf hos Botex Home. Min
virksomhed er lukket, men jeg fotograferer stadig og prøver at finde tid til de
kreative fotograferinger. Jeg har et fantastisk liv med en dejlig familie og helt
uden men efter min depression, men
derimod rigere på erfaring.
Vi har kun ét liv, og det skal vi leve, så vi
får det bedste ud af det. Vi skal sætte
pris på det vi har og se muligheder i stedet for begrænsninger. Jeg er taknemmelig for den tid jeg har haft som selvstændig portrætfotograf. Jeg har så man-

Veninder. Nyere billede af min datter og hendes veninde
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Viggo Rivad. Portræt af Viggo Rivad taget i
hans lejlighed. Jeg mødte Viggo Rivad på kts
da han holdt foredrag. Hans fortællinger og
billeder blev min store inspiration. Jeg har stor
respekt for Viggo Rivad som fotograf og
person.

ge oplevelser med i bagagen. En vigtig
ting livet har lært mig det er, at det er
vigtigt en gang imellem at stoppe op og
mærke efter. Tage nogle chancer i livet.
Det er bedre at fortryde det jeg har gjort
end det jeg ikke fik gjort.

Eja & Sean Bastian. Mine børn taget som de er (dog opstillet), men med neglelak og blod på
bukserne.

Anja Littau Due
Født 1976
Uddannet Social – og sundheds
assistent 1999
Læste på kts i Tårnby 2005-2007
Egen virksomhed 2007-2013
Brandts Indoor / Egen virksomhed
2011-2013
2013-2014 Summerbird
2014-2015 Botex Home, butiks
assistent & fotograf
Odense Havn. Beskriver den tomhed jeg havde, da jeg startede på kts i 2005.
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Mød foråret i Sydfrankrig
For snart 8 år siden arrangerede SDF en
populær fototur til Sydfrankrig - med fotograf
Knud Vedel som guide. Nu vil vi gerne gentage
succesen i forbindelse med Påsken 2016.

Det bliver 5 dage fulde af oplevelser og
fantastiske fotomotiver i Katharernes hjemland
ved foden af Pyrenæerne, tæt på den Spanske
grænse. Vi flyver til Toulouse og bliver hentet i
minibus, der kører den smukke rute gennem
vinmarker til vores hotel i den lille by Axat
(450 moh. og 800 indbyggere).

Byen ligger smukt omgivet af bjerge ved den
rivende flod Aude i departement LanguedocRousillon. Hotellets værtspar Chéri og Gert
(taler dansk) sørger for indkvartering i værelser
med bad, hvorefter Knud holder et lille
velkomstmøde med praktiske oplysninger.
Se mere til hotellet på www.hotelaxat.com
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De efterfølgende dage starter altid med stor morgenbuffet (inkluderet) og et kort møde, hvor deltagernes
fotoperler fra foregående dag vises og drøftes. Ledsager, kæreste eller ægtefælle kan nyde opholdet og
udflugterne lige godt uden kamera. Vi skal bl.a. opleve:

Rennes le Chateau, hvor Da-Vinci Mysteriet har sit udspring. Her blev den
fattige præst Sauniere pludselig velhavende, og vi gætter på hvordan det gik til.
Fra borgen er der fantastisk udsigt over landskabet og Pyrenæerne. På hjem
vejen gør vi holdt ved vinbyen Limoux, hvor der er mulighed for at smage og
købe Blanquette, som er den lokale Champagne.

Søndagsmarked i Esperaza med aperitif hjemme hos Knud Vedel. Dette marked
er det største i området, og har lækre madvarer og frokostretter samt det bedste
udvalg af fine oste og vine fra området. Der er naturligvis også lokale kunstnere
og mulighed for at købe hippie-spraglet tøj.

Vandretur i Axat og omegn; en spadseretur op i den gamle bydel med storslået
udsigt over dalen. Det er ikke voldsomt anstrengende, men alligevel anbefales
gode sko.

Udflugt til Europas bedst bevarede middelalder borg Carcassonne, der er på
Unescos liste. Kæmpe stor og flot borg, hvor mange filmoptagelser og eventyr
har fundet sted. Du får hele historien om, hvordan det lykkes Madame Carcasse
at holde fjenden fra borgens mure. Mange unikke foto-muligheder og gode
bistroer.

På alle udflugter kører vi igennem en utrolig smuk kløft omkring floden Aude,
hvor bjerge tårner sig stejlt op på begge sider, så man skal have en bred
vidvinkel for at få det hele med.

Afslutningsmiddag, hvor Gert kræser om os i hotellets restaurant med gourmet
menu af højeste klasse.

Alle udflugter, på nær vandreturen, foregår i minibus med Knud eller anden
dansktalende chauffør/guide. Turen gennemføres af Tour Cathare
www.tourcathare.dk med teknisk arrangør JTB Denmark medlem af
rejsegarantifonden nr. 198.
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SDF FOTOTUR PROGRAM 2016

Torsdag 24. marts (Skærtorsdag)
• Fly København og Billund til Toulouse
• Transfer fra Toulouse lufthavn til Axat
• Indkvartering på Hotel Axat 5 nætter i værelse med bad
• Velkomstmøde med aperitif
Fredag 25. marts (Langfredag)
• Stor morgenbuffet
• Udflugt til Rennes le Chateau (Da-Vinci mysteriet)
• Ophold i vinbyen Limoux
Lørdag 26. marts
• Stor morgenbuffet og morgenmøde
• Formiddag: Vandretur i Axat
• Eftermiddag: Lille udflugt til St. Martin Lys kløften
Søndag 27. marts (Påskesøndag)
• Stor morgenbuffet og morgenmøde
• Udflugt til Esperaza marked
• Aperitif hos Knud Vedel
Mandag 28. marts (2. Påskedag)
• Stor morgenbuffet og morgenmøde
• Udflugt til Carcassonne middelalderborg
• Afskedsmiddag i Axat
Tirsdag 29. marts
• Stor morgenbuffet og morgenmøde
• Transfer til Toulouse lufthavn
• Fly Toulouse til Billund og København
Dobbeltværelse med 2 separate senge er mulig, hvis man vil
dele værelse med en anden person (af samme køn).
Tillæg for enkeltværelse kr. 995,Turen gennemføres ved min. 5 og max. 18 deltagere efter
princippet ”first-come-first-served”
I tilfælde af annullering refunderes hele beløbet.
Prisen inkluderer:
Fly t/r København-Toulouse
5 nætter i værelse med bad på Hotel Axat
5 x morgenbuffet på hotellet
Velkomstmøde og morgenmøder
Udflugter iflg. program med minibus og dansktalende guide
Afskedsmiddag på Hotel Axat
Ikke inkluderet:
Rejseforsikring
Der er mulighed for at tilkøbe madpakker og dagens ret på hotellet.
Det anbefales at sikre plads hurtigst muligt på: www.vip-foto.dk

PRIS per person i dobbeltværelse kr. 5980,-
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Ida Refsgaard har opnået titlen MSDF
og fortæller her om sin fotografi.
”I DET GODE BILLEDE ER STEDETS
VÆSEN TIL STEDE – UDTRYKT SOM DEN
TONE ENS EGET SIND OG STEDETS
VÆSEN HAR TILFÆLLES. DET ER DETTE
FORHOLD, DER UDGØR BILLEDETS
KVALITET.” – PER BAK JENSEN, STEDER
NES VÆSEN.
Tekst og foto Ida Refsgaard

Min fotografiske odyssé begyndte som
12 -årig, da min bror forærede mig et lille
Voigtländer, før turen gik til Bornholm på
lejrskole. Jeg lærte at fremkalde film og
arbejde i mørkekammer, og siden den tid
har jeg været fascineret af at fotografere.
Magien i øjeblikket, da billedet tonede
frem, kaldte på gentagelse.

I 87 blev jeg medlem af Esbjerg Fotoklub,
hvilket intensiverede min interesse. I
klubben var der forsamlet mange, dygtige fotografer, som delte ud af deres
viden og gerne hjalp med gode råd.

Klubben er stadig omdrejningspunkt for
mange gode oplevelser, både på klubaftener og omkring de projekter, vi ellers
arbejder med. Det har været nærliggende
at yde en indsats som medlem af klubbens bestyrelse. Det blev til 12 år, heraf
de seks som formand.
Gennem årene har SDF-medlemsskabet
også givet mig mange kontakter og opgaver f.eks. som billeddommer i flere
sammenhænge. Det betyder, at landsmødedeltagelse bliver et godt gensyn
med fotovenner og mulighed for at knytte

Tang på Romsø
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nye kontakter. Derfor håber jeg, at SDF
overvinder den nuværende krise, så vi
kan få skuden på ret kurs. Fire år i bestyrelsen lærte mig stor respekt for de mennesker, der sidder dér og udfører et stort
arbejde til glæde for medlemmerne.
Læsning af mange fotobøger har været
en stor kilde til inspiration i mit arbejde.
Henrik Saxgrens bog ”Tid” og Per Bak
Jensens ”Stedernes væsen” har været
øjenåbnere. Efterhånden bygges billedforståelsen og oplevelserne op gennem
mødet med dygtige fotografer. Det gælder især ved mødet på udstillinger. Her
har Museet for Fotokunst haft stor
b etydning for mig, men også udstillinger
på Louisiana, Aros og udstillinger i
udlandet. Her har jeg bl.a. set Ansel


Mandø. En meget smuk aften på Mandø efteråret 2015

Koltur, Færøerne
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Adams, Magnum fotografer og Sebastio
Salgado som højdepunkterne. Jeg deltager også i Mikrohøjskolen Janus’ gruppe,
under kyndig ledelse af Finn Thrane i
Kerteminde, hvor gruppens medlemmer
fordyber sig i et emne hvert halvår.
Netop perioder med fordybelse i et

snævrere område har været givende. Jeg
havde en ”balle”- periode (ikke dem, der
sidder bagpå :-) og ”løb i natten”, der
begge førte til antagelser på censurerede
kunstudstillinger.
Rejsefotografiet har også inspireret og
glædet mig i mange år. Feriefriheden og
mødet med nye steder og mennesker
frigør endofinerne og skærper sanserne
på en god måde. Siden et besøg i Syrien
i 2009, har jeg dog med gru fulgt ødelæggelserne og menneskers skæbner
dernede og på flugt.

Skallingen

Mine bedste oplevelser og billeder bortset fra dem af børnebørnene - bliver
dog til i naturen, jeg er omgivet af. Den
næsten meditative tilstand jeg kan opleve derude, med god tid til at gå på en
øde strand eller i marsken, giver ro til at
fokusere på variationerne i landskaberne
og det nære.
Jeg har en målsætning om at uddybe
denne del af mit fotografi i en måske
mere stram/abstrakt form i de kommende
år.

Ida Refsgaard

Ida Refsgaard fik på Landsmødet i
Næstved tildelt titlen MSDF med ret
til at bære gul nål. Ida har gennem
årene optjent over 1000 point som
det kræves for at opnå denne
fornemme titel.
Drenge på støberi. Vi besøgte et lille støberi i Aleppo, hvor drengene
arbejdede sent. Her var ikke arbejdstilsyn, men højt humør
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Karsten Madsen har opnået titlen
MSDF/bronze
”PÅ FERIER OG FOTOTURE TAGER JEG DE BEDSTE BILLEDER. TAVLEN MED DAGLIGDAGENS GØREMÅL SKAL VISKES REN,
SÅ DER KUN ER FOTOGRAFERING, FORPLEJNING OG HUSLY MAN SKAL TÆNKE PÅ.”

Tekst og foto Karsten Madsen AFIAP,
MSDF/bronze

Jeg har været medlem af Næstved fotoklub siden ca. 1977. Så det er blevet til
mange gode timer i vores dejlige klub
lokaler på Grønnegade kaserne. I rigtig
mange år har jeg også været klubbens
kasserer. Vi har en meget homogen
bestyrelse samt mange rare medlemmer,
så der er altid en hyggelig og munter
stemning i klubben.
En fotograf, som der har været en stor
inspiration for mig er Henri Cartier-Bresson.
Hans motivvalg og arbejdsmetode har
jeg taget til mig. Når man har en så stor
fotograf som forbillede, præger det også
valget af kamera: Leica M3 med 35mm
optik og søgerforsats. Det blev afløst af
Konica Hexar, som blev udfaset sammen
med rullefilm. Da jeg så det digitale Fujifilm X100S, var jeg solgt. Det ligger godt
i min hånd. Ind imellem bruger jeg også
Nikon spejlrefleks, det har jeg det også
godt med, det er bedre til landskabsfotografi og gamle biler.

Aros Århus

Mine billedfiler får en lille tur i Lightroom,
men kun for at beskære og justere kontrasten eller konverter om til S/H. Her er
Lightroom fortrinlig, fordi man kan justere tonerne. Når man justerer på ”farverne”, kan den blå himmel gøres mørkere, en rødlig hudtone lysere osv.
På ferier og fototure tager jeg de bedste
billeder. Tavlen med dagligdagens gøremål skal viskes ren, så der kun er fotografering, forplejning og husly man skal
tænke på.
Det opnås på de mange ture med Næstved fotoklub og Region Syd. Min søde
kone kan også lide at fotografere, så det
er blevet til mange rejsebilleder. Vores
Aters Rock Australlien
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Millaa Millaa vandfald Australien

KA RST E N M A D S E N N Y M S D F / B R O N Z E

Kings Canyon

Karsten Madsen fik på Landsmødet i Næstved tildelt titlen MSDF/bronze. Karsten har gennem årene optjent 1529 point i
SDF-anerkendte saloner, som det kræves for at opnå denne fornemme titel.

sidste store tur var til Australien i en
”mobilhome” i 5 uger. Det var helt fantastisk. Vi kørte, spiste, sov og fotograferede, mere skulle man ikke forholde sig til.
Selv om der er så mange nye måder at
lave billeder på, vil jeg nok fremover
stadig bruge kameraet 95%, og de sidste
5% i billedbehandling, når der skal laves
nye billeder.

Karsten Madsen
Tog i Dubai
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Selvportræt af Jan Sejersen,
Horsens Fotoklub. ”Holy shit!”
Antaget på Den Nationale 2015
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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

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.

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

Landsmøde

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 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

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

der i årets løb har ansøgt om en fotografisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédération Internationale de l’Art Photographique)

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.

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.
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Foredragsholdere

FOTOBØGER

KALENDERE

FOLDEKORT

PLAKATER

Giv nyt liv til dine

27/09/2015

Genial gaveidé • Lige nu 50 % rabat

Fra kun

KRUS

Perfek t og flot
t og hu
skuelig
rtig
m
Nemt, over
Jeg be bestilt ditv. ting igenne 03/09/2015
ngsetilte en fo
rga
hu
t,
re
m
fle
ne
nu
s
er
o
Har
m jegg sy
, detot bog o
je sknt
sge
ulles
fontoer
e rut.geLevehrin
ceog
mber.flo
FotoSjov,
sublta
til en jugt insd,jov.dk
re
t
J
e
et
r
g
rli
fa
legave
va
n
rs
d
fo
t
et
tigt, og eginve
ekstrne
kk ud af at
i degea ber
ogpa
Kan
skulle b
gen.jeg
rin
urttin
hurtig, hog
igt fortoskadtiel imleinvem
ru
o
r
o
ge
s
g
ta
jo
k
ke
ontakte ge
kt.kund
så de eikn ekstra firmv.d
ae
d
e
e
s
le
ig
e
fa
rvice, s
an
be
an
tg
bø
absolu
om
er anko g med det s
2015satte
am22
m ca. 1
9/
/0
m
emball
e
.. Begg
0 dage
ag
e
efter, i
Jeg ka e og var i tutr
beskytt
og
bo
n
flo
li
g
v
en
et
a
g
og
rm
o
t,
d
m
t
ne
a
k
D
v
n
et
u
a
b
og
litet,t.
efale fo le forløbe
Meg får helt
he
to
sikkfreed
ed
s
m
jo
s
v
.dksi. dste
et til rt no
ke
etr er
Jeg var meg vde lovegt.etDfo
peik
ngene.
I ha
m
r.
je
so
s
k
gi
ho
t
al
ger
r lavet fotobø
gang jeg få

FOTOMINDER

Fotobøger

LÆRREDER

100,-

50
%
Rabat
benyt koden
DanskFoto1

2
den DanskFoto
o
ik
d
r
æ
v
d
e
M
e produkter.
s
is
d
å
p
%
0
2
får du

Gælder indtil
31-03-2016

NYHED

Dit foto på

AkusTIkpLADER

Dit foto på
6,-

47
Fra kun

Rabatter kan ikke kombineres - prod. 10/15

LÆRRED n 156,Fra ku

Se mere og bestil på

www.fotosjov.dk
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