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Kontingent 200,- årligt, gældende for det år indmeldelse sker.
Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar, maj, august,
november. Deadline er den 1. i måneden før udgivelsen.
Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på diskette til:
Jens Rasmussen
Rønnevej 16
2791 Dragør
Tlflfax: 32 53 99 94
Bladredaktion: Jens Rasmussen (ansv.), Freddi Jakobsen & Klaus
Bjerre, fotos hvor intet andet er nævnt: Freddi
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendt materiale ved
pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt materiale.
Vær opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens
mening, og nødvendigvis ikke foreningens.

Forsidefoto: Lis Bølling

Der er nu gået ca. et halvt år siden
"NaturFotografer i Danmark" blev en
realitet. Der har i bestyrelsen været
en hektisk aktivitet, med at få viden
om foreningen udbredt landet over.
Derfor har NFD's formand Finn
Olofsen været i Ålborg i juni måned,
for at informere om foreningen og
dens formål. Foreningens medlem i
Ålborg Benny Bjerg, stod for den
praktiske del af arrangementet, hvor
10 interesserede naturfotografer var
mødt op til en spændende og lærerig
aften. Der blev vist en videofilm om
en kendt svensk naturfotograf, samt
en diasserie af Finn Olofsen, hvor
han fortalte om sin måde at fotografere natur og dyr på.
Der blev derefter tid til en fotosnak,
om bl.a. dannelse af naturfotogrupper. En gruppe var mødt frem på
mødet, "Rødderne fra Rold". Det er
en erfaren naturfotogruppe der
arbejder med lyddiasshow. De har
flere shows at vælge imellem, som
bliver vist med 3 diasprojektorer.
Der vil blive holdt et lignende møde i
Århus i august af NFD's næstformand
Ole Banke.
På et medlemsmøde i maj i København, mødte 25 medlemmer op. Der
blev vist ca. 160 dias, der viste
hvilken bredde af naturfotografer der
er medlem af NFD. Der blev vist
vinterbilleder fra der nordjyske,
eksotiske fuglebilleder fra Bharatpur
i Indien, til tudser og padder i
Europa.
De just overstået vintermåneder, har

for mig (og sikkert mange andre)
budt på mange fotooplevelser. Endelig en vinter med muligheder for at
fotografere snelandskaber,
isformationer ved kysterne i solnedgangen, og ikke at forglemme Danmarks mest fotograferede fugl,
rørdrummen i Utterslev mose.
Til sidst vil jeg opfordre alle jer
naturfotografer til at være aktive.
Ikke kun med at fotografere, men
også med at udbrede viden om NFD
til andre interesserede fotografer.
Send også jeres billeder med tilhørende artikler til vores medlemsblad.
Der er jer der skal skabe NFD som en
god og aktiv forening.
Med venlig hilsen
Jens Rasmussen
Redaktør og bestyrelsesmedlem.

NFD's første medlemsaften

Logokonkurrence

Det var med en vis spænding, at
bestyrelsen mødte op til det første
medlems arrangement i NFD' s historie: Hvor mange ville finde det
ulejligheden værd at møde frem? Og
hvor mange ville tage billeder med?
For en sikkerheds skyld havde alle
bestyrelsesmedlemmerne taget ti
billeder med hver.... De kom nu slet
ikke i brug. Ud af de 24 fremmødte
havde hele 11 taget en lille serie dias
og en historie med. Det kom der en
spændende aften ud af med vidt
forskellige billeder fra dyre-, planteog mineralriget. Efter visningen blev
de fleste hængende en times tid
ekstra og snakkede teknik og foto i
almindelighed. Det var en fin aften,
der lover godt for fremtiden. Ja,
aftenen var så vellykket, at flere kom
med det gode forslag at lave flere af
den slags arrangementer i fremtiden.
Så det vil bestyrelsen forsøge på.

Vi har i bestyrelsen "kun" modtaget
4, siger og skriver FIRE foreslag til
foreningslogo. Ikke fordi de modtagne logoforeslag ikke er flotte og
iderige, for det er de, men lad os få
mange flere at vælge imellem.
Vi gentager konkurrencens regler:

Ole Banke

Anvendelse:
Logoet skal bruges som brevhoved på
papir og kuverter.
Størrelse:
Skal være så det passer til ovenstående.
Farve:
Sort på hvid baggrund.
Budskab:
Skal formidle NATUR og FOTO i
tekst og/eller-tegning.
Krav:
Enkelthed og originalitet. Må ikke til
forveksling ligne logoer anvendt af
andre naturfotogrupper.
Skal indeholde foreningens forkortelse NFD eller foreningens navn
skrevet som følger:
MFD

NaturFotografer i Danmark.
Forslagene skal være bestyrelsen i
hænde senest den 1. oktober 1996.
Sendes til:
Finn Olofsen, Røde Mellemvej 94 AI
have 23, 2300 København S.

Har du planer om at syet fotoskjul
eller en regnfrakke til dit udstyr, kan
du købe camouflagekanvas og
gummieret stof i metermål hos
Stof & Stil! Peter's Resthal
Langebjerg 33, 4000 Roskilde.
Tlf: 46 7S 31 03.

Mangler du et stativ til vindueskarmen i bilen, et færdigsyet fotoskjul,
en camouflagedragt til både dig og
kameraet, special blitz udstyr,
fjernudløsergrej, inspiration fra et
væld af foto bøger, eller lige den dims
du gik og manglede på dine fototure,
så var det måske en ide at rekvirere
et katalog fra ISARfoto i Tyskland.
ISARfoto har specialiseret sig i
udstyr til naturfotografer, og sender
gerne pr. postordre til Danmark.
Check dog prisen hos din lokale
fotohandler, det er ikke nødvendigvis
billigere i Tyskland.
Adressen er: ISARfoto,
Mtinchner Strasse L
D-820S7 Icking.
Postfach S.
D-820SS Icking.
Tlf: 08178/1311.

Fra bestyrelsens side vil vi løbende
prøve at holde medlemmerne orienteret om fotokonkurrencer og lægger
ud med lidt om den engelske Wildlife
Photographer Of The Year. Konkurrencen er sponsoreret af British Gas,
og presenteres i BBC Wildlife. Bladet

udkommer månedligt og kan læses
på de større biblioteker. Der dystes i
12 kategorier, og der må indsendes 3
dias til hver kategori.
Kategorierne er: 1. British wildlife.
2. Adfærd, fugle. 3. Adfærd, dyr.
4. Adfærd, andre dyr. S. Undervands
billeder. 6. Dyre portrætter.
7. Planter. 8. Dyreliv i haver eller
bymiljø. 9. Dyre motiver fra solnedgang til solopgang. 10. Komposition
og form, motiver fra naturen.
11. Landskaber. 12. Verden i vores
hænder: Motiverne må vise vores
afhængighed af naturen eller vores
måde at skade den på.
Sideløbende er der en
juniorkonkurence. En om truet
dyreliv, og en hvor der kan insendes
en serie på 6 motiver.
Præmierne er på mellem 100S og
2000S. Hovedpriserne overækkes af
David Attenborough i London.
Der er indsendelsesfrist medio maj,
alle kan deltage uanset kameraudstyr.
Eneste regel er at billederne skal
være taget inden for de sidste S år.
Så nu har du chanchen for, i vinterens løb, at finde dine bedste billeder
frem, og dyste med nogle af verdens
bedste fotografer. Sidste års vinderbillede var taget ved antarktis, men
hvem siger der ikke er lige så spændende ved Gudenåen.
Det gælder jo først og fremmest om
at være der.
Hvis du deltager, hører vi meget
gerne om resultater og erfaringer.

Naturfotogrupper! NFD's bestyrelse
taler varmt for lokale grupper, men
hvad er ideen med dem? Hvordan
starter man en gruppe? Hvilke
fordele og ulemper er der ved at være
i en gruppe? Dette er spørgsmål, som
jeg vil prøve at belyse nedenstående.
Der er sikkert mange fotografer, der
har tænkt, hvad skal jeg bruge alle
mine billeder til! De ligger bare der, i
skuffen, og hober sig op uden at blive
brugt til noget. En af måderne at
bruge sine billeder på er, f.eks. at
vise dem til andre og specialt til
andre fotografer, her kan det være en
fordel at være en del af en formaliseret gruppe, der mødes jævnligt.
Ønsker man at starte en gruppe,
gælder det bare om, at få samlet
nogle fotografer, der er med på ideen.
Derefter kan man aftale, hvor tit man
skal mødes 4, 8 eller 12 gange om
året. og hvor. I den gruppe jeg selv er
med i, mødes vi ca. 10 gange om året
og skiftes til at holde møderne. Hvis
man ikke har store lokaler til sin
rådighed, vil jeg forslå at en gruppe
består af max. 6-7 personer, på
grund af pladsen i hjemmene. Ligeledes er denne gruppestørrelse god,
hvis man f.eks. påtænker at fremvise
ca. 25 billeder hver. Jeg har erfareret
at 160 billeder er rigeligt til en aften,
hvis der undervejs fortælles om
oplevelsen, forklares/diskuteres
teknik. Tiden går ufatteligt hurtigt,
når fotosnakken er igang. Gruppen
virker eller kan virke som gensidig
"inspirator", fordi der er så mange

måder at fotograferer naturen på.
Anvendelse af lys, placering af
motivet i billedet og f.eks. brugen af
lukketider og meget, meget mere.
Man kan også arrangere fælles
fototure/udflugter til en udvalgt
lokalitet, bl.a for at stifte bekendskab
med andre steder, end dem man selv
bruger til hverdag, men også for at
mødes under mindre formelle omstændigheder. Endvidere kan man
arrangere fælles naturfoto-udstillinger. Ja, der er uanede muligheder
med sådanne grupper, men er der
også ulemper?
Selvfølgelig kan der opregnes ulemper. En ulempe kan være at gruppen
kommer til at arbejde så ens med
motiverne, at man tilsidst ikk~ kan
se forskel på hinandens billeder, en
anden, at man hæmmer hinandens
billedudfoldelse gennem umådeholden kritik. Der er sikkert andre
ulemper, men fordelene ved en sådan
gruppe overstiger ulemperne.
For at undgå for mange problemer
kan det være en fordel, hurtigst
muligt at få afklaret med sig selv og
hinanden, hvorvidt man ønsker at
drive sin naturfotografering, og
hvordan man ønsker gruppen skal
være en del af dette.
Med venlig hilsen
NFD fmd. Finn Olofsen.

LYKKEN ER AT VÆRE MED I
EN FOTOGRUPPE ... .!
Et postulat som måske kræver en
nærmere forklaring?
Så læs trøstigt videre.
Når man gennem nogle år næsten
har fyldt kommodeskufferne op med
billeder, som ifølge den velmenende
families (og egne!!) meninger nærmest er små kunstværker, så er tiden
kommet, hvor det er påkrævet at
høre udenforståendes meningen om
"kunstværkerne" .
Ved en fotoaften i DOF (Dansk
Ornitologisk Forening) mødte jeg
derfor op med seks 20 x 30 cm
papirbilleder taget med en 400 ASA
film, som jeg lod cirkulære blandt det
høflige publikum. Alle andre bidragydere den aften viste dias - hvad
ellers?
Ved den lejlighed kom jeg i kontakt
med O le Banke og Finn Olofsen og så
småt så den fotogruppe, der idag
hedder "FAUNA FOCUS" dagens lys.
Vi er 7 medlemmer og mødes ca. een
gang pr. måned på skift hinandens
hjem. Ved kaffen og kagerne diskuterer vi løst og fast fra naturfoto verdenen, men bruger langt den meste tid
billedkritik.
Vi har nu kendt hinanden i nogle år,
så den "værste høflighed" er ved at
være borte. Vi respekterer
natunligvis, at hver enkelt fotograf
har sin billedopfattelse, men

kommentarerne til hvert enkelt
billede er idag meget åbenhjertig og
nogen gange ret så "ramsaltet". Selv
om kommentarerne en sjælden gang
kan svie lidt, er de givet i en god
mening, og hvordan kan man blive
bedre uden kritik?
Foruden foto aftenerne tager vi på
fototure og har også holdt et par
fælles udstillingen.
Konklusion: Hvis du vil blive en
bedre fotograf har du brug for kritik
og inspiration fra ligesindede. Derfor
gå ind i en fotogruppe eller tag
initiativ til at danne en, der hvor du
holder til.
Poul ReiblFauna Focus

Kreativ naturfoto,grafering
Har du lyst til at være med i en
lokalgruppe omkring kreativ naturfotografering så meld dig til Ole
Banke på tlf. 31 42 72 95 eller
Michael Mogensen tlf. 45 88 88 25. Vi
har tænkt os en gruppe på max. 5
personer, der mødes en gang om
måneden og viser/diskuterer billeder.
Vi vil arbejde med naturbilleder ud
fra en poetisklkunstnerisk vinkel,
hvor vi lægger vægt på det kompositoriske, at male med lys, at arbejde
med form, struktur og linier, kæle for
blænden og lukkertiden - kort sagt
bruge den fotografiske værktøjskasse
til det yderste og også gerne bevæge
os ind i det eksperimenterende.

J eg ønsker at fortælle
om nogle af af de
bedste billeder, jeg
har taget. Jeg kan
desværre ikke vise
dem, fordi de endte
aldrig på en
celluidstrimmel.
Alligevel er de. bedre
end alle de
todimensionale
surrogater, der ligger i
mit arkiv.
Scene 1 - Gæstfrihed
Det er midnat og
stadigvæk 40 grader
under den ravnsorte stjernebeklædte
nattehimmel. Jeg sidder på et tæppe
midt ude i ørkenen og snakker med
nogle folk fra Vestsahara. Vi hygger
os og udveksler vittigheder fra to
kulturer og slukker tørsten med den
lifligt duftende og søde myntethe.
Stilheden bliver kun afbrudt af de
funklende stjerneskud, der suser hen
over himlen. Tiden står stille, og vi
skænker den ikke en tanke, før det
spæde morgenlys trænger frem.
Inde i beduinteltet får mit kameraudstyr sig en velfortjent lur.
Scene 2 - Liv, død, kærlighed og svigt
Jeg sidder i en røgfyldt cafe i Buenos
Aires med mit kamera i skødet.
Klokken er to om morgenen, og jeg
har lige skudt et par film for at fange
stemningen til en tangosekvens i et
lyddias-show. Harmonikaen, klaveret
og kontrabassen varmer op, inden
mesteren Goyeneche gør sin entre.

og så står han der.
Lille og med strittende hårtjavser og
vildtvoksende
øjenbrun. Der er
musestille i lokalet.
Pludselig er han
igang, og den hæse
stemme kommer helt
nede fra sjælen. Med
ødelagte lunger og
lever må han støtte
sig til stoleryggen der
på den lille scene.
Tiden står stille. Jeg
har fået gåsehud over
hele kroppen, mens
den gamle mand flår hjertet ud af
kroppen og holder det bankende op
for os, med sine tangoer om liv og
død, kærlighed og svigt.
og mit kamera nægter at bryde
intensiteten.
Scene 3 - Mor jord
Lidt op ad formiddagen kravler en
200 år gammel skilpaddernor langsomt op på stranden i Nicaragua for
at aflevere sit afkom, som hendes
medsøstre har gjort det i årtusinder.
Jeg hjælper hende lidt med både at
grave hullet til æggene og bagefter at
dække det til. og da hun vender
tilbage til havet for at tage afsted til
Galapagos øerne, rider jeg på ryggen
af hendes store skjold, indtil en stor
bølge kaster mig af. Senere oplever
jeg de små skilpaddeunger dukke op
af sandet og snurre rundt en gang for
med usvigelig sikkerhed at styre
direkte ned mod havet.

Mit kameraudstyr holder ferie i
Danmark.
Hvilken fantastisk oplevelse bare at
bruge verdens fineste objektiver øjnene - uden at tænke på lukkerhastighed, komposition og kamerastandpunkt.
At folde verdens fineste mikrofoner
ud, uden at skulle tænke på fingerstøj , indspillestyrke og retningskarakteristik.
At stikke tuden op i luften og få de
små dun kildret med et steds eksotiske aroma.
At skabe verdens mest vedkommende, autentiske og fineste tredimensionale billeder et eller andet

sted oppe under hjernebarken.
Hvilket privilegium blot at bruge alle
sanserne sammen, uden at skulle
tænke på filmtype, lysfølsomhed og
filmfremkaldelse. At suge ind, bearbejde, lagre og kassere i milliontedele
sekunder. At kunne kigge nye mennesker i øjnene uden at tænke på det
flotte og salgbare billede, jeg lige har
mistet. At kunne opleve verden
omkring sig udelukkende med det
udstyr vi er født med.
At være fotograf er også at kunne
vise respekt. For andre, sig selv og de
helt specielle øjeblikke, hvor kameraet bør tage en slapper.
Michael Mogensen

"Sådana danskar ar inm
vaIkomna"
Sådan lød overskriften i et indslag i
det svenske tidsskrift "vÅR FÅGEL
VARLD nr. 41996"
Goran Gustafson fra Tomelilla som
gennem Skånes ornitologiske forening bevogter en kongeørnerede i
Skåne, beretter følgende:
"I dag den 16/5 observerede jeg fra
min obsevationsplads langt fra reden,
en mand som nærmede sig reden og
fotograferede, præcis den type af forstyrrelser vi vil undgå når ungerne er
udklækket og små.
J eg kørte hurtigt de ca. 4 kilometer
der var til reden, men præcis som jeg
kom frem, kørte en dansk husbil væk
fra stedet. J eg fulgte efter og prøvede
med lyset og hornet at få bilen til at
standse, men efter ca. 8 kilometer
måtte jeg opgive. Da jeg senere

besøgte nogle bekendte i nærheden
af reden, kunne de fortælle at den
danske bil nu var parkeret ved reden.
Kongeørnungerne var stadig i reden,
men danskeren var ikke at se.
Det lykkedes for mig via det svenske
politi at få oplyst hvem der ejer den
danske bil. Det var en Arne Warming
Pedersen fra Fyn. Hans opførsel gør
at han ikke er velkommen her igen.
Vi ser gerne danske ornitologer her,
men ikke dem der fotograferer,
ørneunger ved reden. "
Da det svenske tidsskrift" vÅR
FÅGEL VARLD" læses afmange
svenske og danske læsere, ser
redaktionen ingen grund til at
undlade danskerens navn og hjemegn. Moralen er jo at vi somfotografer har et meget stort ansvar overfor
vores færden i naturen, selv den
mindste forstyrrelse kan medføre
store tragiske konsekvenser for vore
små venner, så det kan ende med
der ikke er noget
at fotografere til
sidst (red.)
Da vi ikke har et
billedarkiv, kan vi
af gode grunde ikke
vise en Øm, eller
ørnerede, men
terner smager jo
også affugl, så
hjælp redaktionen
med billeder.
Foto af Terne
Lis Bølling

1
16. august
Møde i Århus ved DNF's næstformand Ole Banke. Mødested AFA, Århus
Fotografiske Amatørklub, Carl Blochsgade 28,2. sal kl. 19.00. For nærmere
oplysninger, kontakt Ole Banke på tlf. 31 42 72 95.

6-7 og 8. september
Foto-weekend. Se nærmere andet sted i bladet.

1. oktober
Deadline for indsendelse af billeder - 5 fra fotokonkurrencen fra foto -weekend.

15. oktober
Medlemsaften i København. Alle er velkommen til at komme og vise deres
billeder og fortælle en lille historie der til. Max. 10 dias pr. deltager.
Der bliver mulighed for at vise 24 x 36 og mellemformat.
Mødested Esplanaden 8 C, 1263 Kbenhavn K. kl. 19.00

November/december
Medlemsaften i Ålborg. Nærmere om arrangementet i næste medlemsblad.

December
Medlems aften i København. Jesper Plambech
viser billeder fra Florida.
Nærmere om sted og dato i næste
medlemsblad.

15-16. marts 1997
Ordinær generalforsamling. Nærmere om
hvor generalforsamlingen afholdes i næste
medlems blad.

Fotokurser i Mullsjo
En del sjællandske naturfotografer
oplevede den norske naturfotograf
Terje Hellesø ved et lysbilledforedrag
i København i begyndelsen af februar. Nogle fandt hans billeder
provokerende - andre inspirerende.
Men ingen var bagefter i tvivl om, at
de havde siddet overfor en dynamisk
og inspirerende foredragsholder. Alle
fik noget med hjem. Det skal imidlertid ikke være nogen hemmelighed, at
der er mulighed for at opleve Terje i
større målestok ved hans sommerkurser på Mullsjo Folkhogskola
midtvejs mellem Helsingborg og
Stockholm i et naturskønt område
nær Vattern. Her kan man på forskellige niveauer - afhængig af hvor
avanceret man er i forvejen - få en
virkelig herlig uge med masser af
aktiviteter ude i marken, kombineret
med intensiv teoretisk undervisning.
Det sidste drejer sig blandt andet om
komposition, brug af filtre,
bevægelses-uskarphed, dobbelteks-

ponering, valg af brændvidde, billedsprog og meget mere.
Området ved Mullsjo har det hele
bortset fra fjelde: Moser, enge, søer,
elve, urskov og så videre. Man får
mulighed for at boltre sig i en meget
varieret natur - og i alle døgnets
fireogtyve timer. J eg har selv været
med på to af kurserne og kan kun
sige, at man virkelig er ladet op og
fuld af gode ideer, når man drager
hjem igen. Kurserne finder sted i juni
og begyndelsen af juli - og så er de
rørende billige. I 1996 var prisen for
en uge med kost og logi 2550,- kr,
altså svenske. Her til skal du dog
lægge udgifter til film og fremkaldelse.
Ole Banke
PS: Læsere af det svenske tidsskrift
FOTO vil vide, at Terje Hellesø også
står for kurser i Irland, Island - og
sikkert også andre steder.

Natur -naturligvis som
Terje kan finde på at
gengive det, en
mellemting mellem
Manet og terje
Foto: Freddi

Fo.to~eekend

d. 7-9. Sept. '96

Kære NFD medlem.
Hermed forsøger bestyrelsen at
afvikle foreningens første og største
arrangement hidtil i form af en fælles
weekend.
Det er vort håb, at alle deltagere vil
få en hyggelig weekend, og at vi vil få
opbygget et sammenhold i foreningen, vi kan bygge videre på.
Af hensyn til foreningens økonomi,
har vi valgt en spejderhytte til dette
første arrangement.
Sted: Virum FDFIFPF lejrhytte
"Sejr",
Vestre Teglværksvej 18
Kattehale
3460 Birkerød
tlf. 48 14 21 70
Mødetid: Fredag den 7. Sept. 1996
fra kl. 16.00
Afslutning: Søndag 9. September
1996 kl. 14.00.
Bemærkninger: Der skal medbringes
sengetøj. Der er senge og madrasser
til rådighed i fire sovesale. For en
sikkerheds skyld medbring dias,
max. 10 stk. pr. person.
Pris: Kr. 250,- der dækker 2 x morgenmad, 2" frokost og 1" middag, samt
hytteleje, der betales særskilt for alle
drikkevarer, undt. Kaffe og theo
Tilmelding: Senest 20. August 1996
ved indbetaling af kr. 250,- på
foreningens giro.

Program
Fredag 7. September
Kl. 16.00 Ankomst
Kl. 18.00 Spisning. MADEN MEDBRINGES SELV. Salg af drikkevarer.

Kl. 20.00 Lysbilledeforedrag ved
Michael Mogensen.
Servering af kaffe og kage.
Kl. 21.00 Selskabeligt samværd
Lørdag 8. September
Kl. 05.00 Start på weekendens
fotokonkurrence, (gerne tidligere) se
emner og regler efter programet

Kl. 12.00 Frokost. Drikkevarer til kan
købes.
Kl. 13.00 Konkurencen fortsætter.
Kl. 18.00 Spisning. Drikkevarer til
kan købes.
Kl. 20.00 Diasforedrag ved Ole
Andersen, Biofoto.
Herunder servering af kaffe og kage
Søndag den 9. September
Kl. 05.00 Konkurrencen fortsætter.
(Gerne tidligere)
Kl. 11.00 Demonstration af udstyr, v.
Canon, Nikon m.fl.
Kl. 12.30 Frokost. Drikkevarer kan
købes.
Kl. 14.00 Afvikling.

I forbindelse med afviklingen håber
bestyrelsen, at så mange som muligt
vil bistå med oprydning og rengøring.
Der serveres hver aften og eftermid-

dag kaffe, og på forlangende kage.
Emnet for fotokonkurrencen er
"NATUR" i bred forstand, og delt op i
følgende kategorier
- dyr-fugle m.m.
-vækster
-landskab
- frit emne

Vi har p.t. en lokalitet til rådighed
med plads til 25 pers., hvorfor hurtig
tilmelding tilrådes. De 25 første vil få
pladserne.
Afbestilling: Ved afbestilling efter 20/
8 beregnes afbestillingsgebyr på kr.
50,-.
Pbv
Jesper Plambech
sekretær

Der kan deltages i konkurrencen
med billeder optaget i weekenden, og
med 5 billeder pr. kategori. Der kåres
en kategorivinder, samt en samlet
vinder. Billederne kan være dias, slh
eller farvepapir efter eget ønske,
billederne må være max. 30x40 cm
på let støttekarton.
Deadline for deltagelse i konkurrencen er 1. Okt. 1996, hvor billederne, skal være formanden i hænde.
Bedømmelsen af billederne sker
ved brug af ekstern dommer.
Det er bestyrelsens håb, at vi kan få
fyldt hytten op. Det er nu, det skal
prøves, om vi i NFD kan opbygge det
nødvendige sammenhold, der er nødvendigt for foreningens beståen. Vi er
konstant opmærksomme på, den
geografiske hindring, organiseringen
af foreningen må tage hensyn til.
r denne opstartsfase, kan vi kun
opfordre medlemmerne vest for
Storebælt til at deltage i denne
weekend.
Lad os da alle mødes og hygge os
med vor fælles interesse, og glæden
over lækre billeder og oplevelser.

Lidt om foredragsholderen lørdag
aften til dette weekend arrengement:
Lysbilledforedrag ved forfatteren,
globetrotteren og
prof. fotografen Ole Andersen.
Foredraget vil være koncentreret
omkring makrofotogarfering, et af
Ole Andersen's spacialer. O.A medbringer sit udstyr og fortæller om
lys sætning og teknikken bag sine
billeder.
Lars Gejl

Islandske inspirationer
Mange taler om Island i disse år, og
mange besøger landet og vender
begejstrede hjem. Det har blandt
andre den svenske naturfotograf
Anders Geidemark gjort i flere
omgange. og det er der kommet en
særdeles inspirerende og flot bog ud
af, fyldt med spændende billeder og
gode tekster.
Bogen hedder
Stigen ur hav - av vingar skuggad,
og det er lidt svært ikke at skamrose
den, men det er faktisk den mest
inspirerende fotobog, jeg har set og
læst i årevis. (og det er mange skal
det lige tilføjes, Red.) Ud over en
meget poetisk og personlig tekst
indeholder bogen 164 billeder i
fornem opsætning på grå baggrund.
og der er ikke et billede, der blot er
af jævn status. Selv de "dårligste" er
bare fremragende. Der er landskabsbilleder, der vil noget for er der noget de har i
Island, så er det låndskaber.
Der er naturligvis også
masser af billeder af
den særprægede flora
og fauna, af vulkanerne,
gejserne og allede
andre fænomener, man
finder på den gamle
sagaø. Bagefter fornemmer man næsten,
at man har været der
selv. Oven i købet er
alle billeder forsynet

med oplysninger om filmvalg, objektiv, lukkerhastighed, blænder og
islandsk lokalitet, så man derved er i
stand til at kigge forfatteren lidt i
kortene.
Bogen er i lidt bred A-4 format og på
160 sider. Den koster 330,- sv. kr. +
porto og kan bestilles hos forlaget
INNBLaSTUR,
c/o Anders Geidemark,
Enkopings Nas,
Nybyholm,
745 92 Enkoping,
Sverige.
Eller du kan købe den direkte af
forfatteren ved årets naturfotofestival
i Vårgårda. og få et signeret eksemplar.
Eller du kan købe den af Anders
Geidemark, når han er gæst ved
NFD's årsmøde den 15-16. marts
1997!
Ole Banke

Naturfotofestival i Vårgårda
Fotoklubben i Vårgårda øst for
Gøteborg arrangerer hvert år i den
første weekend i november en
naturfotofestival. På ulige år drejer
det sig kun om dias, mens der på lige
år også er film på programmet. I år
står den på to trediedele dias og altså
en trediedel film. Det er en festival,
der vil noget. Den er et sandt overflødighedshorn af gode navne indenfor
nordisk naturfotografering. Svenskerne møder selvsagt talstærkt
frem, men der er også mange finner
og nordmænd - og på det senere også
en del danskere.

Og hvad oplever man så i Vårgårda?
Kort fortalt oplever man et sandt
festfyrværkeri af flotte lysbilledforedrag serveret af Nordens bedste
naturfotografer, og det siger som
bekendt ikke så lidt. Som dansker er
det svært at lade være med at blive
en lille smule misundelig. I år kan
man som nævnt også se på naturfilm,
hvis man er til det. Derudover er der
udstillinger, demonstration af fotoudstyr og meget andet. og så møder
man uundgåeligt en masse spændende mennesker, som man slet ikke
kan undgå at komme i kontakt med.
For alle har selvfølgelig en fælles og
meget stor berøringsflade: Naturfoto.
Det er ikke helt billigt at deltage og
der er også udgifter til
overnatning og mad.
Men bedømt ud fra
det nye program og
deltagelse i sidste års
festival - hvor vi på
det nærmeste svævede, da vi drog hjem
igen - bliver årets
Vårgårdafestival absolut pengene værd.
Hvis du vil vide mere
om festivalen sender
du en frankeret
svarkuvert - format
AS og med et femkrones frimærke på
- til NFD. Adressen
står på side 2.
Finn Olofsen og
Ole Banke

Rødehavet kalder:
Er" du fbto/fugleinteresseret
storslåede naturoplevelse, så
togt i det nordlige Rødehav.
Det bliver en tur på 2 uger
hvor de 8 dage tilbringes på
skib Poolster, de resterende
Mikla' el ved Middelhavs-kys
Som lokal guide får vi den
Hadoram Shirihai". Hodoram

Max deltagerantal 10 og
eje 13-15.000,- kr. alt inel.

Hvis ovenstående har fanget
interesse, kan du kontakte
på nedenstående adresse, for
yderligere oplysninger.
Klaus Bjerre
Brøndbyparkvej 5, 1. tv.
2650 Hvidovre
tlf. 36 75 93 91

Fotohylden er til køb, salg eller bytte for foreningens medlemmer.
Har du noget du vil sætte i, så koster det 25,- kr. at annoncere.
Ikke medlemmer skal betale fuld annonce takst.
Foreningen påtager sig intet ansvar for købte eller solgte genstande.

FuglelNaturfotografer!! !
Nikkor tele, 400 mm. f 5,6, IF-ED sælges for kr. 6.700,Kontakt Finn Olofsen på tlf. 31 59 02 99.

Abonnement eller oplysninger om:
Camera Natura, det nordiske natur-foto-tidskrift,
kan fåes hos den danske redaktør Ole Banke på tlf. 31 42 7295

