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Mød dine fotokolleger – del viden og erfaringer  

og blev inspireret til nye billeder. Se udstillingen 

Den Nationale med over 200 fotografier. Se, hør og 

oplev Mads Nissen, World Press Photo vinder.  

Upload dit billede og deltag i konkurrencen  

“Folkets Foto” om flotte præmier. Se portræt

fotografen Ole Christiansen tage livebilleder.  

Mød naturfotografen Lars Roed med meget mere...

Stjernetræf 
         2022

08.09.
OKTOBER 
2022

Oplev Mads Nissen
World class prisvindende 
pressefotograf

Ole Christiansen 
Se live portræt 
fotografering med den  
kendte portrætfotograf

Dronefotografen  
Dane Grace
Dronefotografering  
og verdensmesteren i  
droneflyvning

Lars Roed
Vadehavsfotografen 
Lars Roed

Folkets foto
Live bedømmelse af folkets foto. 
Upload dit billede på  
www.sdf.dk/folketsfoto

Billetter sælges på sdf.dk   
– for sdf ikkemedlemmer er der et 
begrænset antal pladser til events 

FOTOGRAFISK



Velkommen til Fotografisk 
Stjernetræf 2022 i Skjern
Det er en stor fornøjelse for SDF at invitere til Fotografisk Stjernetræf 2022 i Skjern. 
Fotografiske oplevelser ud over det sædvanlige og med foredragsholdere og event i  
2 dage. Det er et åbent arrangement, dog med førsteret for SDF medlemmer. Er du ikke 
medlem, så skynd dig at melde dig ind på sdf.dk. Der vil være mulighed for at vælge et 
lørdagspas, et søndagspas eller begge. Se nærmere i denne folder eller på sdf.dk. 

Mads Nissen (1979) er en af Danmarks 

mest markante og prisvindende 

dokumentarfotografer. 

På SDF’s Fototræf 2022 vil han vise 

nogle af sine seneste historier fra 

blandt andet krigen i Ukraine. Han 

åbner op for fejl og succeser – tanker 

og tips – og tager os med bagom hans seneste World 

Press Photo vinderbillede.

Mads´ tilgang til de fotografiske genrer, æstetik og 

fortælleformer er ofte nyskabende og eksperimenterende, 

og hans arbejde ses i danske og internationale publikatio-

ner (TIME, National Geographic, Stern, Der Spiegel), til 

solo-udstillinger og hans prisvindende bøger.

Intimitet og nærvær kendetegner hans arbejde, som 

sætter fokus på vor tids store globale udfordringer såsom 

ulighed, manglende menneskerettigheder og menneskets 

ofte destruktive forhold til naturen. 

To gange har han vundet hovedprisen i World Press Photo. 

Den højeste pris inden for dokumentarfotografi. I 2021 

med billedet ”The First Embrace” fra Covid-19 krisen i 

Brasilien, samt i 2015 for et billede af det russiske 

 homoseksuelle par Jon og Alex. 

Mads Nissens arbejde er blevet hædret med over 75 priser 

internationalt og i Danmark, og ved det danske Årets 

Pressefoto er han blevet tildelt over 20 priser, blandt 

andet hovedpriserne Årets Pressefoto to gange og Årets 

Fotograf fire gange, senest i 2021. 

Han har udgivet fotobøgerne ’De Faldne’, ’AMAZONAS’ og 

senest den prisvindende ’We are Indestructible’.

Dane er 20 år og har fløjet droner, siden han var 

12-13 år gammel. På trods af sin unge alder allerede 

en berejst ung mand. Han er 4-dobbelt dansk mester 

i drone racing, som er en slags Formel 1 i luften, hvor 

flere flyver mod hinanden. Dane har også vundet 

verdensmesterskabet ”World Drone Cup” i Tyrkiet. 

Han er meget anvendt, når det kommer til optagelser 

i forbindelse med reklamefilm, tv-produktion, musikvideoer, koncerter og 

meget andet. Han har blandt andet filmet for Porsche, Audi, Samsung og 

danske Kevin Magnussen på en Formel 1-bane.

Det hele startede tilbage i 2014-15, hvor han var den af drengene, der 

filmede skate videoer og klippede dem sammen. Men det var en video på 

YouTube, der fik ham i gang med at flyve droner. Det betyder, at han er 

fuldstændigt autodidakt og kun har gået på ”YouTube skolen”, som han 

udtrykker det. Dane gik straks i gang med at købe og flyve med forskellige 

droner. Det blev til nogle stykker, da de af og til endte i en væg og gik i 

stykker. ”Jeg tror dog kun, jeg har mistet én drone nogensinde, altså som 

blev helt væk,” siger Dane med et grin.

Deltagelsen i race rundt i verden bragte ham til Korea og Kina, hvor drone 

racing er rigtigt stort. En del af finansieringen af rejserne kom fra  

 sponsorer og præmiepenge.

Danes egenproducerede droner ligger i priser på mellem 5-30.000 kr., 

afhængigt af type. Der er selvfølgelig uden kameraet, som får prisen på 

den flyvende enhed op på omkring 150.000 kr. Optagelserne laves med 

alt fra GoPro’s til RED’s Komodo, og det skal gøres med største præcision, 

da flere af hans droner flyver op til 160 km/t.; en hastighed jeg slet ikke 

har fantasi til at forestille mig at flyve med. Flyvningerne varer kun 3-4 

minutter med den hastighed, så det gælder om, at resten af crewet er 

klar, når Danes drone bliver sendt i luften. Ellers er det ned igen, skifte 

batteri og så i luften igen.

Mads Nissen
Vinder af WorldPress Photo of 
the Year 2015 og 2021

Lørdag den 8. oktober kl. 15.0016.30

Foredraget “Vadehavsbilleder”

Tag med og se igennem kameraets 

objektiv det evigt foranderlige Vade-

hav og marsken i det sydlige Danmark, 

som er en del af verdens naturarv og 

dermed et unikt og bevaringsværdigt 

område.

Fotograf Lars Roed er med sine mange smukke vadehavs-

billeder med til at forevige dette truede reservat.

Han besidder en stor kærlighed til Vadehavet og marsken 

og er gennem sine mange vadehavsbilleder, med til at 

forevige og sætte fokus på det skønne naturområde.

Hans foredrag kommer til at indeholde historien om, 

hvordan han kom i gang, hvilket udstyr og teknikker han 

benytter. Og derudover vil han gennemgå en masse af sine 

Vadehavsbilleder. 

Lars er Årets Fotograf i Natur & dyr og “Best of Nation” 

2020, 2022 i World Photographic Cup (WPC). Han ejer 

Galleri Vadehavet i Ribe og har udgivet bogen “Vadehavs-

billeder – Naturen i evig forandring” på Muusmann Forlag.

“Det var spændende at høre Lars’ måde at gøre tingene. 

Det var fortalt på en måde, så man kunne forstå det. 

Fortalt spændende og medrivende”

“Jeg kan kun sige, at foredraget med Lars var meget godt, 

og så var jeg imponeret over hans forberedelse og 

præsentation, som han havde lavet om sig selv og sine 

billeder.” 

“Lars havde god energi og er dygtig til at fortælle.”

Ole Christiansen har 

som uddannet og  

professionel fotograf 

skabt portrætter af 

mere og mindre kendte 

mennesker gennem  

40 år. Det er altid sket 

med stor respekt for de portrætterede og 

en ikke mindre konsekvent beherskelse af 

det fotografiske håndværk og dets historie.

Ole Christiansen er kendt for sine forsider 

for Euroman og pladecovers af bands som 

Sort Sol, TV2, Thomas Helmig og mange 

andre. Hans visuelle signatur er unik og 

adskiller sig ved brug af blandingslyskilder 

og et meget grafisk look. Ole udforsker 

ansigtet som et landskab, og bruger 

lyskilder til at understrege personens 

karakter.

Ole vil blandt andet skyde live på scenen 

og vise en smule af sin teknik.

Lars Roed
Dansk Naturfotograf med fokus på 
vadehavsbilleder

Lørdag den 8. oktober kl. 10.0011.30

Ole Christiansen
International portrætfotograf med forsider  
for Euroman og adskillige pladecovers

Søndag den 9. oktober kl. 13.1514.30

Stjernetræf 2020 program 8.9. oktober 2022

Lørdag 8. oktober

08.30 - 09.30  Formiddagskaffe m/brød og frugt

09.30 – 10.00     Åbning af Den Nationale Fotoudstillng

10.00 – 11.30  Lars Roed: “Vadehavsbilleder”

12.00 – 13.00  Frokostbuffet incl. én øl eller vand 

13.00 – 14.30  Dane Grace – Drone fotografi

14.30 – 15.00  Kaffe + kage

15.00 – 16.30   Mads Nissen – World Class  
Fotojournalistik

18.30 –     Lørdagsbuffet – middag inkl. én øl  
el. vand. 

  SDF – medaljeoverrækkelse   

Søndag 9. oktober

07.30 – 09.30  Morgenmad

09.30 – 10.30  Lyd Billede Præsentation

10.45 – 11.00  Formiddagskaffe m/brød og frugt 

11.00 – 11.45  Folkets Foto  Bedømmelse/Vinder

12.00 – 13.00  Frokostbuffet incl. én øl el. vand

13.15 – 14.30  Ole Christiansen    
  Portrætfotografi foredrag  
  “live fotografering”

15.00 ...   Afslutning – eftermiddagskaffe m/brød

  Farvel og på gensyn i 2023

Dane Grace
Drone-fotograf med fokus på alt oppefra

Lørdag den 8. oktober kl. 13.0014.30



SDF - Selskabet For Dansk Fotografi
Niels Bjerres Vej 26
8270 Højbjerg

SDF tager forbehold for rettelser og ændringer i programmet, som kan skyldes sygdom eller anden forhindring.

Lokation og overnatning

Lokation: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, 
Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern

Du skal selv finde overnatning,  
men følgende kan anbefales:

•   Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 

Udvalg af hytter og værelser  

Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern 

www.rskulturcenter.dk

•    Bech Hotel  

Storegade 4, 6880 Tarm 

Tel. 97 37 29 22 

info@bechshotel.dk

•   Skjern Hotel 

 Bredgade 58, 6900 Skjern 

70 44 41 82 - info@hotelskjern.dk

•  Skjern Å Camping 

Birkvej 37, 6900 Skjern 

Tlf: 97 35 08 61 

info@skjernaacamping.dk

Priser - Stjernetræf
Tilmelding via SDF.dk

Medlemspas  
Lørdagspas Incl. fortæring ikke Landsmødemiddag Kr. 300,-

Lørdagsmiddag, aften Kr. 250,-

Søndagspas incl. fortæring Kr. 275,-

Gæstepas  
Lørdagspas Incl. fortæring under dagen  

(ikke Landsmødemiddag) Kr. 375,-

Søndagspas incl. fortæring Kr. 350,-

Tilmelding

Dansk Fotografi

Tilmelding for medlemmer

Tilmelding for ikke-medlemmer

https://shop.sdf.dk/shop/category/events-for-medlemmer-8
https://shop.sdf.dk/shop/category/events-for-ikke-medlemmer-9

