
Uge 
nr. 

Dato for 
klubaftner 

  

1. halvår 2018 

1 3. januar Ud i det blå el. lign.  

2 10. januar 

Forårets program fastsættes af de fremmødte 
medlemmer. Er man forhindret kan forslag sendes til 
Vicki inden den 8. januar.  

3 17. januar 
Ud i det blå el. lign/hjælp til print og udskæring af 
passepartout.  

4 24. januar 
Frist for aflevering af årets billede.  
Oplæg af Eigill Eigilsson om hans rejser til Island.  

5 31. januar Ud i det blå el. lign. PS/Lr undervisning 

6 7. februar 
Portræt indendørs 7. februar 
Kåring af månedens billede december og januar 

7 14. februar Ud i det blå el. lign. PS/Lr undervisning 

8 21. februar 

Nikon CLS Claus Bagger 
Natfoto / stjernefoto. 21/2 Spørge Rene evt til diget i st 
Darum hvis vejr er til det 

9 28. februar Ud i det blå el. lign. PS/Lr undervisning 

10 7. marts 
Generalforsamling (nærmere info udsendes på mail)  
Kåring af månedens billede februar 

11 14. marts Ud i det blå el. lign. PS/Lr undervisning 

12 21. marts 
Objektiver hvilket objektiv til hvad 21/3 Søren 
Produktfoto 21/3 Jan 

13 28. marts Ud i det blå el. lign. PS/Lr undervisning 

14 4. april 

HDR 4/4 intro i klubhus ud og fotografere ind og sætte 
sammen 
Kåring af månedens billede marts 

15 11. april Ud i det blå el. lign.  

16 18. april  

17 25. april Ud i det blå el. lign.  

18 2. maj 

High Speed sync 2/5 Erling tegner og fortæller 
Motiver i bevægelse 2/5 sammen med High speed 
Kåring af månedens billede april 

19 9. maj Ud i det blå el. lign.  

20 16. maj 

Planlægningsaften af efterårets program.  
Er man forhindret i at deltage, må man meget gerne 
sende forslag til emner til…. Også hvis man gerne vil stå 
for et emne/oplæg en aften. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Jørgens aften udflugt til Fåborg (melder ind med dato forår) ud i det blå 
aften 
 
Månedens billede sendes til mb@vardefotoklub.dk inden den 25. i måneden. Der er ingen grænse 
for hvor nyt/gammelt billedet må være, det skal være i str. 1024.  
 
Vi har til dette halvårs planlægning samlet medlemmerne en aften, hvor alle kunne byde ind, og vi 
har den vej fået en masse spændende emner på til efteråret.  
 
Nedenfor er der en liste med mulige emner man kunne byde ind med denne aften. Man måtte 
selvfølgelig også vælge et emne der ikke står på nedenstående liste. 
 
De forskellige emner kunne være:  

o Vidvinkel 
o Sportsfoto 
o Timelaps 
o Billedbehandling 
o Billedanalyse, komposition og det gyldne snit 
o Nikon CLS 
o Canon TTL 
o HDR  
o Programer-bare knapper på kamera 
o Lowlight/natfoto 
o Makro 
o Landskabsfoto 
o Portræt i naturligt lys, studie 

På bestyrelsens vegne 

 
 
 
 

21 23. maj Ud i det blå el. lign.  

22 30. maj 
Portræt - evt. Udendørs / Letbæk mølle 30/5 
  

23 6. juni Ud i det blå el. lign.  

24 13. juni 
Sommerafslutning 13 juni Per og Karin 
Kåring af månedens billede maj 

25 20. juni Ud i det blå el. lign.  

26 27. juni  

mailto:mb@vardefotoklub.dk

