SIGMA

medlemsblad nr, 36 -lO, årgang- maj 2005

FD Naturfotografer i Danmark

OUR
WORLD

Opdag skønheden og dramaet ved natnrens miniaturer,
OsarnuMiyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet for udenlandske
stndier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbejdet som redaktør. Har rcpra::senteret den j apanske sammenslutning af Alpine Fotografer
gennem 13 år. Arbejderi øjeblikket med naturoptagelserafbl.a. planter, insekter og dyr.
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm f/3,5 EX IP HSM, Lukkertid: 1/125 sek.blænde 4.

OSAMU MIY AKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

NYHED

Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt hunfrø.
Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige detaljer. Brugen
af SLD-glas (Special Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en enestående optisk
ydenevne og det flydende, indvendige fokussystem gør det muligt at fokusere, med en fantastisk
skarphed, helt ind til størrelsesforhold l : l . HSM -motoren giver en lynhurtig og lydløs fokusering,
samt mulighed for fuldt manuel fokusering
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En lys stærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse.
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Aktivitetskalender 2005
Pilegården lokale 7, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj onsdage kl. 19.30
Onsdag 28. september. "Knægtene" David Buchmann og Mads Mardahl viser billeder
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Torsdag 25. august kl. 19.30. Sommerens pletskud - vi mødes og medbringer hver en
stribe af sommerferiens bedste billeder.

Toppede lappedykkere i pingvindans
Foto: John Larsen
Nikon D2X, Nikor 300 mm 2,8 AF S+ 1,4
konverter

ISSN: 1602-6659

Lørdag 3. september kl. 9.00. Insektfotografering i Lille Vildmose. Vi mødes på
rastepladsen ved Lille Sø.

KONKURRENCE OM
DET BEDSTE DIASSHOW
Ved næste årsmøde i Rørvig i dagene 28. - 30. oktober
2005 arrangerer NFD som et særligt indslag en konkurrence i
diasshow . Emnet er NATUR. For at deltage skal du være
opmærksom på følgende:
hver deltager kan indlevere max. 3 shows
billederne skal laves i skærmopløsning minimum 1024 X
768 og 72 dpi.
showet må maximalt strække sig over 5 minutter.
showet skal indeholde titelbillede, samt musiktitel.
showet må ikke navngives.
show indleveres på CD, uden navn.
showet må kun indeholde menneskeskabte ting, hvis de
indgår som en del af "naturen"
showet må ikke være opbygget omkring menneskeskabte
ting som hovedmotiv
af effekter godkendes kun normal overblænding.
Ved bedømmelsen af de indkomne shows, vil der blive lagt vægt
på følgende:
sammensætning af show og helhedsindtryk: herunder
samspil med musikken, rød tråd, budskab, historie og
lignende
billedkvalitet
Bedømmelsen, der bliver foretaget af Jesper Plambech, vil ske
strengt anonymt. Navnene på fotograferne bliver først afsløret når
bedømmelsen er forbi.

Formandens beretning for 2004
Foreningens 8. år er gået - mange levnede os ved starten ikke mange chancer for at
overleve mere end et par år. Nu taler vi om NFDs 10. års jubilæum.
Det tyder på at enten er der et behov for en forening som vores, eller også er
bestyrelsen ualmindelig sejlivet. Det sidste kan jeg helt klart svare bekræftende på.
l eg tror da også at der er både behov og så sandelig også grobund for en forening
som vores, hvis ikke var der ingen NFD her i dag.
Danskere er et folkefærd der elsker foreninger, få steder i verdenen har man
så mange foreninger i forhold til befolkningstallet som i Danmark, men vi er også
gode til at brokke os - NFD er ingen undtagelse, gang på gang hører man at der ikke
sker noget og hvis der ikke snart kommer lidt flere "boller på suppen" vil foreningen
dø.
2004 viser på alle mulige måder at der sker noget, ja faktisk ret meget
foreningens størrelse og medlemstal taget i betragtning. Nyt mødelokale i Københavnsafdelingen, opstart på jubilæumsbog og investering i projektor til digital
billedvisning. NFD-Nord stod alene for årets meget veltilrettelagte årsmøde, hvor
næsten 30 fotografer mødte op trods placeringen i Nordjylland (der er nogen der
absolut ikke vil gå glip af denne årlige begivenhed - det er dejligt at høre). Østjyderne
rører på sig - endnu en lokalafdelingen er ved at se dagens lys. Så kom IKKE at sige
at der IKKE sker noget, der er liv som aldrig før.
Medlemstallet er godt nok lidt stagnerende, et par melder sig ud og et par
nye melder sig ind - men det er nu ikke min opfattelse at man skal måle en forenings
succes på antallet af medlemmer. Det svarer lidt til at man udmåler en fototurs
succes på hvor mange billeder man tager i stedet for at måle på kvaliteten af de tagne
billeder. Det er efter min mening bedre at have færre aktive medlemmer end en hel
hob passive medlemmer.
Sagt med andre ord - NFD bliver 10 år og vi skal nok få udgivet vores
jubilæumsbog, på trods af diverse skeptikere - dette skyldes bl.a. jeres opbakning til
os i bestyrelsen - tak for det.
Jesper Tønning.
Endnu engang har et af vores medlemmer kastet glans over sig selv naturligvis men
også over foreningen. Denne gang både i Tyskland - GDT og i England BBCWildlife og atter er det l esper der har høstet laurbærerne. Godt gået l esper vi er
stolte på dine vegne over at have dig i vores forening.
Klaus Bje1Te
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FALKLANDS ØERNE - JANUAR 2007

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal
Pr. 1/4 er der 126 medlemmer - følgende nye er tilkommet siden sidste nummer af
medlemsbladet: Kennet Pingel ,Eigil 0degaard og Rune Bjerre.

Årsmødet 2005 og fremover
At finde et nyt sted til årsmødet hvert eneste år har hidtil kunnet lade sig gøre,
men vi har måttet erkende at, det bliver mere og mere vanskeligt, når parametre
som pris og geografisk beliggenhed er af stor vigtighed. Derfor har vi besluttet at
skifte mellem Trellenæs og Rørvig.
Hvert tredje år vil vi så finde et naturskønt område, hvor hovedformålet vil være
at fotografere og ikke så meget at se billeder. Dette hvert tredje årsmøde vil også
blive lagt på en årstid, hvor fotomulighederne er større og lyset bedre.

Vil DU med til et af verdens absolut TOPfotosteder?
Jeg er blevet spurgt om det ikke var noget for mig at samle
en gruppe på 6-7 natur/fotointeresserede personer.
Det er min plan at vi skal afsted i 3 uger eller lige deromkring, med
besøg på de allerbedste af øerne.
Det bliver bl.a. med sejltur til verdens største koloni af sortbrynet
albatros - SteppIe Jason Island. Alle steder med prima inkvartering.
Mød op den 12. oktober og se hvad jeg fik ud af
3 uger i januar på Øerne i den sydlige Atlant.
Klaus Bjerre

Italiensk fotobog #Europa Nature Portfolio 1"
Så ser det ud til at der endelig er ved at ske noget omkring udgivelsen af den
italienske fotobog. Fra Vitantonio DellOrto der er ansvarshavende redaktør på
bogen, har jeg fået besked om at de forventer, at de sidste billeder bliver valgt ud i
slutningen af april måned og at bogen sandsynligvis vil blive publiceret i juni 2005.
Ja det er en langsommelig process - bare det at få samlet billederne sammen kan tage
lang tid. Vi ved endnu ikke hvilke af de billeder vi sendte til Italien, de vil bruge, men
vi skal nok give besked til de enkelte fotografer når vi ved mere om dette.

Niko ns High Grade se rie byder på uovertruffen optisk kvalitet.
Multicoatede linser. sølvbelagte prismer og avanceret optisk
design giver et Skarpt og klart synsfelt· også helt ud ti l
kanten. High Grade kikkerter er både vandtætte og dugfri.
Og de har miljøvenlige li ser uden bly og arsen.
Ni1<on High Grade ki1<kerter . Skarpned og præcision.

Klaus Bjerre
8 x.42HGOCF
:10 x42HG OCF

Lyskanon/projektor
For at få medst muligt glæde af foreningens nyindkøbte lyskanon, arbejder
bestyrelsen på et u~spil til hvordan den kan lejes ud til medlemmerne. Der er nogle
ting vi først skal have på plads omkring fors ikring og forsendelse før vi melder noget
ud.
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Import.

DFA

8x32HG DCF
10x32HG l)Cf

8x20HGOCF
:10x.25HG DCF

Nikon Sport Optics

OFA A/S e Le<so Pari<alle 10.1 e ZlOO Kebenh"'" (!l
Te lefon 39162020 . ,nfo@nikon.dk e www.nikon.d k
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Det blev til ca 20.000 eksponeringer eller omkring 555 film i den analoge verden. Jeg
brugte følgende fremgangsmåde undervejs på min tur, da jeg var klar over at jeg ikke
magtede at sortere 20.000 billeder når jeg først var kommet hjem.
De værste missere blev sorteret fra i felten via displayet, med regelmæssige mellemrum
i naturlige pauser.
2. sortering foregik hver aften når billederne var loadet over på min bærbare pc. Det
kunne godt være hårdt arbejde efter 10-12 timer i felten. Det krævede arbejdisdisiplin
men var en kæmpe hjælp da jeg var kommet hjem. Det var også til hjælp undervejs for
at få styr på, hvilke billeder jeg havde taget og hvilke jeg manglede eller skulle tage om.
Den 3. sortering foregik efter hver uge, hvor de første billeder var kommet lidt på
afstand.
De her nævnte 3 sorteringer betød at jeg "kun" havde omkring 5000 billeder med
hjem - det var også mange - for mange, men det er svært at holde igen når motiverne
er der hele tiden som tilfældet var på Falklandsøerne.
Efter 4. og sidste sortering på en 19 tommer skærm er de 20.000 eksponeringer
skrumpet ind til ca en 1/10 - altså godt 2000 billeder, der er værd at gemme. Der kan
sikkert sorteres endnu mere i de sidste 2000 billeder, men jeg har valgt at stoppe her.

Magellamie penguin, Falkland Island, Canon EOS 20D EF 3004.0 L.
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Referat af ordinær generalforsamling onsdag 9. marts 2005
Medborgerhuset Pilegården, lokale nr. 7, Brønshøj vej 17, 2700 Brønshøj
12 medlemmer var mødt op.

1.
2.

Valg af stemmetæller. Peter Glensback
Valg af dirigent - og referent.
Anders Tvevad blev valgt til dirigent.
Ole S. Nielsen blev valgt til referent.
3. Formandens beretning. Der henvises til den udsendte beretning.
4. Regnskabsaflæggelse/ godkendelse af budget.
Regnskabet for 2004 var udsendt og blev godkendt.
Budgettet for 2005 var udsendt og blev godkendt.
5. Kontingent
Kontingentet foresloges forhøjet til kr. 350. Det blev vedtaget.
6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 4 stk. 2 til:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned.
Stedet for generalforsamlingen - - - resten af paragraffen uændret.
Vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget.
7. Valg af kasserer.
Poul Henrik Klausen blev genvalgt med applaus.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jens Rasmussen og Ole Banke modtager genvalg. Begge blev valgt.
9. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
10. Valg af suppleanter (2 til bestyrelsen).
Hans Erik Lund og Peter Glensback blev genvalgt.
11. Valg af l revisor og l revisorsuppleant.
Søren Stenholdt og Steen Olsen blev genvalgt.
12. Næste generalforsamling.
Bliver noget særligt på grund af NFD's jubilæum og forventet
introduktion af jubilæumsbogen. Det overvejes at afholde generalforsamlingen en fredag, af hensyn til medlemmer fra provinsen.
13. Eventuelt.
Klaus Bjerre foreslog, at man forsøgte at find andre lokaler til
møderne, da det nuværende var mindre egnet til billedfremvisrung.
Inden eventUel udflytning eksperimenteres med anden opstilling.
Ole Banke opfordrede til snarlig indsendelse af billeder til bogen.
Deadline 1. maj 2005.
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Lars Haumann foreslog som supplement til de programsatte aktiviteter, at mindre
grupper kunne mødes i dagtimerne omkring workshoplignende aktiviteter.

Hverdagsaktive NFD 'ere
Oplæg 'ra Lars Haumann
Med dette indlæg vil jeg slå et slag for at komme noget mere ud og fotografere på
hverdage i dagtimerne. "God ide - gør du bare det" kan jeg høre flere læsere nikke
venligt. J o jo, skal nok; det ville dog være nok så hyggeligt også at følges med
interessefæller fra NFD. Og måske i surt vejr at mødes formiddag eller eftermiddag
og se hinandens billeder fra sidste tur. Her er jeg blevet helt inspireret af jydernes
program.
"Jamen til hverdag er medlemmerne på arbejde!?"
J o, en stor del er; og derfor ligger foreningens 'officielle' møder også om aftenen
eller som årsmødet i en weekend. Kig imidlertid lige på den aktuelle situation: det
myldrer med pensionister, selvstændige med en vis mulighed for at flekse,
mennesker på efterløn, dagpenge, hjemmearbejdende, eller unge under uddannelse:
alle privilegerede med større eller mindre rådighed over hverdags tid.
"Glimrende - så annoncer du en tur på foreningens hjemmeside!"
Det gjorde Georg også i 2003. Godt; J eg har dog selv ofte nemmere ved at pudse
optikken og hoppe i felttøjet, hvis der er lidt fastere rammer for fælles foretagender,
som i god tid kan puttes i kalenderen - det gælder også selvom der ikke står ret
meget i den i forvejen. Derfor vil jeg være glad ved at være med i en NFDundergruppe, f.eks. kaldet

NFhverDag
(og f.eks. fast hver anden tirsdag - ligesom Anders And - kl. 1ObIa. aht. mimrekort)
med kundgørelse om det aktuelle arrangement på hjemmesidens 'Læs om ture'.
Selvfølgelig står vi alle almindeligvis op midt om natten for at være klar med kamera
og kaffe i timen før daggry; NFhverDag skulle være et socialt supplement hertil og
forhåbentlig til gensidig inspiration med foreningens øvrige aktivister og aktiviteter.
Såeh: frisk luft på Vestamager eller i Mølleådalen, siddende, vandrerne, cyklende
mellem siddepladserne? eller billednyt i større eller mindre lokale i Valby Medborgerhus? - i stedet for bare at sidde og kæle for dit nye grej derhjemme, så lad os andre
beundrende kigge gennem søgeren på Balistæren i Gribskov.
Nu kom jeg til at bringe dette op på årets generalforsamling og blev da også straks
udpeget til kontaktperson (executive contact manager). Så jeg kan kun sige "Ytr!",
gerne til mig på lhaumann@zmuc.ku.dk eller ring med meninger og forslag; s~ kan
vi se, om interessen er der, og i givet fald under hvilke former
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Black-browed albatross, Westpoint Island - Falkland, Canon EOS 20D 70-2004.0 L.

erfaringer. Uden displayet var jeg nok ikke kommet hjem med ret mange veleksponerede billeder, og det er jo ikke derfor man rejser den halve jord rundt. Allerede efter
det første billede kunne jeg godt se at min eksponering var helt gal, men efter et par
justeringer var den der. Husk at kontrollere hele tiden da lyset jo skifter i løbet af
dagen - fordel nummer 3.
Fordel nummer 4. - Du er ikke længere låst til det antal billeder du har flim til. Vi
kender sikkert alle til det der med at holde lidt igen på filmforbruget i frygt for, at der
ikke er film tilbage til de sidste dage af ferien.
Læg denne tankegang bag dig og fyr løs. J eg siger ikke fyr løs i blinde, men med
omtanke. Jeg vil gerne komme med et par kommentarer til dette. Udnyt at det ikke
koster ca. 1,50 kr hver gang du tager et billede, naturfotografering er en svær genre og
der skal tit mange billeder til før du har "billedet". Det var dyrt før men er gratis nu benyt dig af denne store fordel.
Husk på at jo flere billeder du har med hjem jo større bliver dit sorteringsarbejde, med
mindre du hører til typen der gemmer revl og krat og bare køber en ny harddisk når
den første er fyldt op.
For første gang på en tur havde jeg mulighed for bare at fyre løs - og det gjorde jeg.
15

På langfart med digitalkameraet
Tekst og foto: Klaus Bjerre

Som forholdvis nybagt digtalfotografbegav jeg mig i januar måned for første gang på
langfart med et digitalkamera og heraf medfølgende isenkram.
Jeg var rigtigt langt væk - Falklandsøerne, så planlægningen afhvad jeg egentligt skulle
bruge på turen og af mit digitale workflow undervejs skulle tages seriøst - for dyrt med
fejltagelser.
Når man er langt væk i længere tid er mængden af bagage som regel forholdvis stor
og man må som regel gå lidt på kompromis med vægten og størrelsen af fotogrejet.
Det var især antallet af ftlm, man måtte skære lidt i da 100 - 200 ftlm jo fylder en del.
Sådan er det ikke længere, de digitale ftlm - eF-kortene fylder jo intet - fordel
nummer 1.
Det er imidlertid ikke gjort med eF-kort alene (med mindre man har nok af dem), der
skal også bruges et eller andet lagermedie til at tømme kortene over i. Jeg valgte den
tungeste men også sikreste løsning nemlig en bærbar pc. Pcen kan bruges som
lagermedie men nok så vigtigt man bruger den tilløbende at kontrollere sine billederfordel nummer 2.
Den lette løsning er en Flashtrax eller anden form for transportabel imagetank.
Ulempen ved dette lagermedie er at man ikke har mulighed for at kontrollere sine
billeder ordentligt og at flere af disse imagetanke ikke er alt for stabile.
Livrem og seler-løsningen er både en bærbar pc og en imagetank.
Alt dette ovennævnte isenkram kræver STRØM - meget strøm. Du bør derfor
undersøge om der er mulighed for at få opladet batterierne til kameraet, imagetanken
og den bærbare pc undervejs. Ekstra batterier er et absolut must, jo flere des bedre
især hvis du er uden for lands lov og ret i flere dage. Min erfaring viser at den bærbare
pc er den mest sårbare. Jeg havde 3 batterier til kameraet og et ekstra til pc'en. Du skal
bruge pc' en både til overførsel af billeder og hvis der er mere strøm på til kontrol af
billederne. Et normalt batteri til en bærbar har en levetid på 3-4 timer før det atter skal
oplades, det er ikke meget hvis du både skal tømme flere kort og kontrollere dine
billeder.
Jeg var uden strøm i fire dage, mine 3 batterier rakte fmt, men pcen døde tidligt på
trediedagen og herefter var jeg henvist til kontrol og sletning afbilleder på 3 eF-kort
via kameraets display.
Displayet - eller verdens hurtigste fremkalderlaboratorie er i mine øjne det vigtigste
redskab ud over kameraet i sig selv. Med rigtig brug af dette er du altid sikker på at
have gode og veleksponerede billeder med hjem. Brug det hele tiden også selvom det
sluger en del afbatterikapaciteten. Et eksempel- jeg skulle fotografere pingviner (sorte
og hvide fugle) i både sol og gråvejr. Jeg lagde ud med at eksponere efter mine analoge
14
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NFD Arskonkurrencen 2005
Vi vil gøre mere ud af årskonkurrencen fremover.
I et forsøg på at få flere til at deltage i konkurrencen har vi
ændret lidt på konceptet.
Det skal gøres lettere for dommerne.
Billederne skal præsenteres på en mere proffesionel måde.

DIGITALE FOTOGRAFER SE HER
Hvad er ændret:
Digitale billeder skal IKKE længere sendes som print men som filer.
Du skal sende 2 filer pr. billede.
Den ene i jpg 72 dpi 1280 x 853 pixels. Denne fil skal bruges til dommerne og til brug for præsentation af dit billede på årsmødet.
Den anden også i jpg i 300 dpi i størrelsen 25 x 38 cm skal bruges til
print, hvis dit billede er et vinderbillede.
Filerne skal navngives som vist her: fugle_1_KlausBjerre
Arets dommer er : Bert Wikiund
Arets kategorier er:
FUGLE * PATTEDYR * ANDRE DYR * VÆKSTER * FORM & DETALJE
LANDSKAB * PORTFOLIO X 4 "DE FIRE ÅRSTIDER"
Max. 3 billeder i hver kategori, undtagen portfolio der skal være 4 billeder.
Max. deltagelse af billeder er 22 billeder.

Sidste indleveringsfrist er 1. september 2005
Sendes til:
Finn Olofsen H/F Engvang 109 2300 S
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Gnuernes vandring, et syn man aldrig får nok af!
Tekst og foto: Lis og Jens Rasmussen.

fremgår naturligt, som det ser ud i virkeligheden. Klik på laget med "kurver" så
lagmasken er aktiv. Vælg derefter pencilværktøjet til at mørkne de områder, der er
for lyse. Man kan vælge forskellige styrker og opacitet til at gøre retoucheringen fin.
Til sidst kan man dæmpe hele retoucheringen ved at reducere opaciteten i
justeringslaget med den tilhørende maske. Til lysning af billedet bruger man den
samme fremgangsmåde, men justeringenskurven anvendes til at lysne billedet
unaturligt meget. Derefter anvendes "flli in" med hvid baggrund og masken
aktiveres, så pencilen anvendes til at lysne de mørke partier på billedet.

Retouchering ved brug af filtre og rubberstamp

Gnuer i støv, Minolta Dynax 7 + 300mm 4.0 APO + 1,4 konverter, Fuji Sensia 100.

Tanzania januar - februar 2005.
Endnu en gang har vi pakket vores kufferter og draget til Tanzania for at opleve
synet af de 2,5 millioner gnuer og tusinder af zebraer der er på vandring i det store
Serengeti økosystem.
N avnet Serengeti betyder masaisprog" de uendelige sletter" og den 14.763 km 2 store
Serengeti Nationalpark er en del af det ca. 40.000 km 2 (Danmark 43.000 km 2) store
økosystem hvor græs æderne - gnuer, zebraer og gazeller - frit kan vandre mellem
de forskellige nationalparker og reservater i Tanzania og Kenya.
Gnuerne vandrer året rundt i det store økosystem hvor de følger regnen. Har det
regnet er der frisk græs. Er der frisk græs er der mad til gnuerne og de andre
græsædere.
I januar - februar skulle gnuerne normalt være i det sydlige område af økosystemet,
på det såkaldte "short grasplain" i Ngorongoro Conservation Area, hvor de føder
deres unger i perioden fra februar frem til marts alt efter vejrforholdene.
Hvis det har regnet og der er rigeligt med græs på "the short grasplain" er der stor
chance for at gnuer, zebraer og gazeller vil være at finde der i stort antal. Omvendt
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Der findes uendelig mange måder at retouchere på efter ovenstående princip.
Man kan lave 2 kopier afbaggrundslaget og bruge flitre som gausian bleur eller andre
effekter på det mellemste lag. Det nye lag med fliter lægges bagerst og det øverste
naturlige kopibillede øverst, som derefter maskes. Nu kan man bruge "pencil
værktøjet" til at fremhæve det uskarpe "bleur", der ligger under masken. Husk at
beholde det låste baggrundslag. Fordelen er, at man kan fjerne bumser og rynker
uden at bruge rubberstamp. På den måde kan man anvende opaciteten i det
undedæggende bleur lag til at nedtone effekten. Hvis det ikke umiddelbart virker
med pencilen, skal man tjekke at masken er aktiveret og sørge for at forgrund/baggrund sort/hvidt står i den rigtige stilling i forhold til maskens stilling på
paletten, som enten kan vise sort eller hvidt. Man kan prøve sig frem ved at skifte
baggrunds og forgrunds stilling. Retoucheringsværktøjet, som på engelsk kaldes
Rubberstamp, kan også bruges i lag, der kan smides væk, hvis man ikke er tilfreds
med retoucheringsarbejdet. Husk atlave et snapshot inden man bruger rubberstamp,
da historikken kun kan dække et vist antal operationer. Dvs. hvis man laver for
meget retouchering med retoucheringsværktøjet, kan man tabe det hele på gulvet,
hvis man ikke har gemt det foregående arbejdes historik i et snapshot. Men der er
valgmuligheder ved brug af retoucheringsværktøjet, da der findes mørkne og lysne
indstillinger i stedet for den normale default position.

Konklusion
En ting er at læse en bog om Photoshop, men noget andet er at kæmpe med
det i praksis. Det kræver en del rutine for at komme i gang med at eksperimentere
på et højt plan, men det er en forudsætning, at man kan arbejde i lag og med masker.
Hvis du er fortrolig med disse operationer i forvejen, tror jeg du har et godt
udgangspunkt for at komme videre med Photoshop på egen hånd.
Oplysninger om kurser i Photoshop findes på hjemmesiden: www.medieskolerne.dk! eller kontakt Rikke H . Sørensen på telefon 86675055.
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PA PHOTOSHOP KURSUS I VIBORG
Af Niels Poul dreyer

J eg har igennem et gratis Rawkursus hos CAV hørt om at der findes et kursus
i Adobe Photoshop på Medieskolerne i Viborg, som er subsidieret af det offentlige.
Hvis man er selvstændig fotograf, kan man få kørselsgodtgørelse på ca. 1200 kr.
Kurset som varede en uge kostede kun 500 kr.
Jeg deltog på kursus niveau 3 sidste maj, da jeg allerede har en del erfaring med at
anvende Photoshop. Kursus på niveau 1 er mere elementært, men det er et vigtigt
kursus, fordi det er her man lærer at kalibrere skærmen og man gennemgår
farvestyring fra indlæsning afbillede til print. Photoshopkursus på niveau 2 handler
om justering af billeder i kurver, at gemme billeder til webvisning, samt hvorledes
man laver retouchering i lag. Her vil jeg dog i mere detalje beskrive, hvad jeg fik ud
af Photoshopkursus på niveau 3, som helt levede op til forventningerne. På kurset
var der endog en grafiker med, hvilket indikerer at alle kan få udbytte af at deltage.
Vi gennemgik 4 hovedtemaer: - de 2 gennemgås her

hvis regnen er udeblevet, vil der måske kun være enkelte individer at se på disse
enorme græs sletter.
Inden vi kom til rejsens hovedmål havde vi været i Tarangire Nationalpark, en park
hvor elefanterne søger hen i den tørre tid for der er altid vand at finde i Tarangire
floden. Vi så op mod 400 elefanter i alle størrelser, nyfødte der var et par dage gamle
til voksne hunner og store enlige hanelefanter.
Vejret der var ekstremt varm, op til 38° i skyggen, ikke en sky på himlen for
pludselig at ændre sig til en kraftig tordenstorm med kæmpe hagl, og akacietræerne
væltede omkring ørene på os. Dyrene nød nok mere denne vejrændring end vi
gjorde.
Da vi efter 4 dage forlod Tarangire Nationalpark, var det med spænding vi satte
kursen med Serengeti området. Ville vores tidsplan holde stik. Var gnuerne kommet
til græs sletterne. Det havde måske været en for stor satsning, at rejse så langt væk
for at opleve gnuernes vandring og måske ikke se så meget som skyggen af en gnu.
Det har vi oplevet før.
Da vi en af de sidste dage i januar passerede græs sletterne på vej til vores lodge ved
Lake Ndutu, så vi kun spredte småflokke af gazeller og ingen gnuer og zebraer.

3 forskellige metoder til avanceret fritlægning (maske med tryllestav, brug
af lassoværktøj og selektiv farve i fritlægning)
klistre billeder sammen til p~oråma motiv på 360 grader, så farvetoning
passer ved brug af justeringer i lag på forskellige niveauer
justering af mørke og lyse partier ved at bruge et maskeret justeringsslag
hvor der henholdsvis fyldes med sort og hvidt ind i maskelaget, efter der
er justeret i kurver
retouche billeder ved brug at mørkne/lysne indstillinger i retoucherings
(rubberstamp) værktøjet i stedet for normale .positioner, samt at bruge
filtrer i kopierede lag.

Justering af mørke og lyse områder på et billede ved brug af masker
Vælg justeringslag med kurver. Hiv i kurven, så billedet bliver unaturligt
mørkt. Herefter oprettes en maske i dette mørknede justeringslag, som fremgår at
lagpaletten. Derefter tryk i lagpaletten til højre i rammen ved siden af teksten
"kurver" samtidigt med at ALT knappen holdes nede. Billedet fremkommer helt
hvidt. Vælg forgrund/baggrund hvidt/ sort. Gå ind i "edit" under" fill" og vælg" fill .
in" med baggrund. Billedet bliver derefter helt sort. Hvis det er sort i forvejen, skal
der ikke laves f111. Derefter klikker du på baggrund billedet i lagpaletten, så billedet
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Gnuer, Minolta Dynax 7, 300 mm 4.0 APO + 1,4 konverter, Fuji Sensia 100.
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Nå, vi skulle tilbringe 5 dage i området så vi var trods alt fortrøstningsfulde, vores
satsning skulle nok lykkes.
Næste dag kørte vi med store forventninger og bange anelser fra lodgen og ud på
græs sletterne for at se, at der havde det regnet der om natten.
Det første vi stødte på var nogle dovne hanløver der dårligt gad værdige os et blik,
et par sky ørehunde og en flok flotte giraffer.
Efter et par timers kørsel, kunne vi pludselig se en sort bræmme ude i det fjerne der
fyldte hele horisonten i 180°.
Var det gnuer? Skulle vi virkelig være så heldige at se dette skue den første dag. Efter
et par times venten kom den første kile af gnuer vandrende hen mod os og
passerede vores Landcruiser på få meters afstand. Vi blev holdende på det samme
sted et par timer, og gnuerne blev ved med at komme i tusindtal skulder ved skulder
konstant i bevægelse, et syn man aldrig bliver træt af, et syn der hverken kan
beskrives i tekst eller billeder, et syn der skal opleves.
Det var fantastisk at tænke på, at inden for et par uger ville der være kommet mellem
måske % og en hel million flere gnuer på græs sletterne til trods for, at en stor del af
de nyfødte gnuer ender som føde for rovdyrene.

Dagen efter kørte vi ud på græs sletterne igen og denne gang havde vi gnuer hele
360° rundt om bilen stadig vandrende, ædende og konstant "snakkende", "fightende" hanner og kåde legende unger fra sidste år. Så vi ynder at sige, at vi har set
samtlige 2,5 millioner gnuer.
De næste par dage tilbragte vi blandt de store flokke af gnuer, zebraer og gazeller og
hvad det lokker til af kødædere som løver, geparder, hyæner, sjakaler og flere
forskellige gribbearter.
Vores næste besøg galt det legendariske Ngorangara Krater, stedet som vi kalder
"verden ottende vidunder", et gammelt udslukt vulkankrater på 20 km. i diameter
og hvor man kan finde alle savannens dyr. Vi så da også alle dyrene denne gang, men
efter oplevelserne på Serengeti' s græs sletter med alle millionerne, var det pludselig
ingen ting.
Vores satsning havde været vellykket. Vi havde set det vi var kommet efter og havde
forhåbentlig fået bare nogle enkelte gode skud i kassen.
Vi tog i alt 86 diasfllm på vores rejse i Tanzania, så vi overvejer kraftigt at konvertere
til det digitale medie.
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