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Store krav til den digitale fotograf
Af Klaus Bjerre

Her i årets mørke tid bruger jeg og sikkert også mange andre en del tid på at surfe
rundt på Internettet.
Hver dag kommer der nye sider til og hver dag finder jeg nye sider med naturbilleder
(her er det især de fjerede væsener, der har min opmærksomhed). Det er desværre
endnu kun få websites, der kan bryste sig af flotte billeder i en god kvalitet. Flotte
motiver er der en del af, men teknisk er der meget skidt imellem.
Det er helt indlysende, at der er mange flere der tager billeder i dag end for bare 4-5
år siden. Det er også indlysende at mange af disse nye “fotografer” ikke kender til
begrebet billedbehandling. Jeg er sikker på at rigtigt mange billeder bliver optaget i
JPG fordi “fotografen” for det første kan have flere billeder på CF-kortet, og fordi
mange stadigt mener, at det der med RAW-filer kun er for fotonørder. Jeg vil lige
gøre opmærksom på at gode billeder sagtens kan fremstilles ud fra JPG-filer, se blot
på Mogens Hansens hjemmeside http://www.mlofoto.dk/- kvaliteten på denne side
taler vist for sig selv.
Men gode billeder får man ikke ved blot at tømme CF-kortes indhold, næh der skal
arbejdes mere eller mindre med sagerne, inden man når frem til et rigtigt godt
resultat.
Nogen, ja måske mange har fået den opfattelse, at det er blevet meget lettere at
fotografere, efter at det hele er blevet digitalt - intet er mere forkert. Jo det er da
blevet lettere at få fjerkræet til at fylde mere på billedet, men det er jo ikke i sig selv
et udtryk for bedre kvalitet.
I den analoge verden var der to ting der skulle være 100% i orden inden optagelsen der skulle stilles skarpt og belyses rigtigt, resten blev overladt til laboratoriet - DET
VAR NEMT.
I dag er det hele i fotografens vold. Det er fotografen og kun fotografen der
bestemmer belysning, kontrast, farvetemperatur, farveballance, skarphed osv. Ser vi
på det rent billedemæssige, er det også helt op til fotografen om der skal laves udsnit
og hvordan det i givet fald skal være.
Det hele kan ikke lade sig gøre i selve optagelsen, en stor del skal foregå i den
efterfølgende billedebehandling hjemme på computeren.
Der er således to faser fotografen skal mestre i dag, både selve optagelsen og den
efterfølgende billedebehandling. At begge dele er lige vigtige, ja tag et kig på
Internettet så vil I kunne se, at selv med professionelt udstyr kan det gå galt, hvis
man ikke behersker både fase 1 optagelsen og fase 2 billedebehandlingen.
Min pointe i denne leder er derfor, jo det er rigtigt det er blevet sværere, men i
samme åndedrag vil jeg også sige, at vi nu stort set har alle muligheder for SELV at
frembringe det perfekte billede, muligheder vi på ingen måde havde i den analoge
æra.
Digitaliseringen stiller store krav til fotografen, men prøv så lige at se på de
muligheder det digitale billede giver.

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal pr 1. januar 2007
Så skete det vi har brudt igennem lydmuren og ud på den rigtige side af 150
medlemmer - mere præcist 151 pr 15. januar.
Nye medlemmer:
Peter Øgaard, Lars Bertelsen, Mikkel Bremer, Klaus Mortensen, Kim Lunding,
Jesper Paasch Nielsen, Svend Olesen, Pernille Westh, Willi Larsen, Jim Thagaard
Hansen, Lars Dahl Nielsen og Knud Julius Knudsen - vi byder dem alle velkommen.

Elementær billedbehandling
NFDs formand fortalte om vigtige faser i den digitale billedbehandling for de 15
fremmødte, der flittigt noterede på blokken. Der kom mange guldkorn ned på
papiret, men af hensyn til de mange andre der måtte være interesserede, blev Klaus’
disposition siden lagt ud på hjemmesiden. Se under Nyheder.

Julemøde
Der var 26 der mødte frem og hele 16 havde taget ca 5 billeder med. Ikke alle havde
dog helt forstået opgaven med at finde billeder de var specielt glade for frem – og
argumentere herfor. Den på stedet nedsatte jury tog ligeledes ret liberalt på opgaven
med at finde frem til de bedste argumenter, men to vindere blev kåret og behørig
hyldet. Bagefter blev der serveret glögg og æbleskiver. Hyggeligt.

NFD søger en kasserer
På den kommende generalforsamling stiller vores nuværende kasserer - af
helbredsmæssige grunde ikke op til en ny periode. Vi skal derfor have fundet en, der
kan og vil tage over efter Poul Henrik Klausen. Kontakten mellem bestyrelsens
medlemmer sker i dag primært pr. mail, og kassereren behøver derfor ikke
nødvendigvis at deltage i alle bestyrelsens møder.
Det betyder at hvervet ikke er bundet til et medlem i Storkøbenhavn, men lige så
godt kan varetages af et medlem i provinsen.
Arbejdet for den nye kasserer omfatter udelukkende det egentlige kassererjob.
Arbejdet med medlemskartotek mm. vil fremover blive udført af andre i bestyrelsen.
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Det gode naturbillede
Svar og især spørgsmål til læseren…
Af Klaus Bjerre

Artiklen er udelukkende et udtryk for min personlige holdning og mening og har intet at gøre med
foreningens holdning. Den er måske lidt provokerende, men det er nu engang det, der skal til for
at få folk op af sofasæderne. Vi skal have gang i debatten.
Følgende tekst håber jeg vil være starten på en længere artikelserie omkring emnet
”det gode naturbillede”.
For et par år siden talte vi ind imellem om emnet og det blev da også diskuteret af
og til på medlemsaftenerne, men i de sidste par år har snakken måttet vige for den
mere tekniske digitale snak - det er faktisk lidt synd. Som formand føler jeg mig
forpligtet til igen at bringe emnet på banen, da jeg mener, at det er en meget
væsentlig del af vores fotografering.

Jeg blev glad da jeg så, at der var en fotograf der selv havde taget initiativ til at få
trykt sin egen bog.
Træhud er et lille enkelt projekt som Niels Fabæk hele tiden har haft liggende i
baghovedet. Det kender vi vel alle, der er altid noget vi hele tiden vil fotografere gang
på gang, man kan simpelthen ikke lade være. Niels Fabæk skriver selv, at han altid
har været fascineret af træer helt fra han var en ”bette knægt”.
Da jeg åbnede den lille bog første gang, kom jeg på en lille kunstrejse, nærbilleder af
bark giver motiver der kan forestille alt. Et billede der satte sig, var på side 5 hvor jeg
så en ny variant af Edvard Munchs ”SKRIGET”. Eller et fossil af en urgammel
skildpadde der får nyt liv på side 9, små erotiske billeder, ikoner og landskaber der
dukker op hist og pist i resten af bogen gør, at man kan kigge gang på gang i bogen
og får nye oplevelser.
Jeg må sige, at jeg blev inspireret til at komme i gang igen, jeg har altid haft flere
forskellige små projekter liggende, men de er ikke rigtig kommet i gang eller ikke
blevet færdige, dette her er en fantastisk måde at få et projekt afsluttet på. Tillykke!

Bog er bred format 15 cm x 21 cm. 40 sider med 46 billeder.
Spotpris kr.60,- incl. Se annoncen ovenfor.
Finn Olofsen

Hvad er så ”det gode naturbillede”? Tja…. det er der sikkert mange gode forklaringer på, måske lige så mange, som der er fotografer. Først vil jeg lige kaste et par
spørgsmål i hovedet på læserne.
Hvorfor fotograferer vi i det hele taget?
Er det for at glæde os selv? Fotograferer vi fordi vi godt kan lide at forevige dyr,
planter, belysninger, landskaber mm. i de situationer vi oplever i naturen?
Sagt lidt mere præcist, ønsker vi at gemme naturoplevelser vha. kameraets teknik rent banalt sagt gode minder fra vores gang i naturen?
Vi bliver jo bombarderet med synsindtryk når vi færdes i naturen, men der er altid
noget der fæstner sig mere på nethinden end andet.
Sagt på en anden måde synsindtrykkene fra naturen bliver omsat til billeder, hvori
de fotografiske grundelementer - lys, farve og komposition indgår.
Hvis man forstår at omdanne disse nethindeindtryk til fotografier, har man i min
verden, det jeg kalder det gode naturbillede. At teknikken skal være i orden, behøver
jeg vel ikke at sige. Ingen pladderromantik med mættede farver eller softning her, det
er den ægte vare vi taler om, naturen som den ser ud på godt og ondt.
Lad os kalde denne type billeder for naturrealisme.
Eller - fotograferer vi for at tilfredsstille andre, for at vinde konkurrencer eller for
at kunne sælge vores billeder?
Ja - det er der mange, der gør efter min mening, bevist eller ubevidst.
Fototidskrifter, naturfotoudstillinger og konkurrencer viser helt klart hvilken type
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naturbilleder der er “in”. Mange af disse billeder er bygget op over samme læst. Få
men stærkt mættede farver og tit enkle men usædvanlige motiver. Det er billeder der
fanger beskueren (eller køberen) med det samme. Det er rent kommercielt i mine
øjne, det er billeder der kan sælges, billeder der kan bruges i kulørte naturbilledbøger
fordi de fanger blikket - jeg vil tillade mig at kalde dette for et kommercielt billedsyn.
Det er vel helt OK , da fotograferne jo enten skal leve af det eller bruge det i
konkurrenceøjemed og fænger billederne ikke, er den ingen der vil købe dem og de
har ingen chancer i de store konkurrencer - ret enkelt.
Denne type billeder er i mine øjne naturkommerciallisme eller kunstneriske, som
mange sikkert foretrækker.
Jeg har nu ridset to mulige forskellige årsager op til, hvorfor vi fotograferer natur meget firkantet.
Hvor er det så lige det her med ”det gode naturbillede” kommer ind.
Det kommer jo helt an på de øjne som ser på vores billeder.
Skal vores billeder vises til den brede almenhed, er det en fordel med stærke farver,
enkle motiver - blikfang, da beskueren i de fleste tilfælde ikke har noget forhold til
den natur, der vises på billedet, ja mange gange ved beskueren ikke en gang præcist,
hvad det er han/hun ser - men det er flot.
Viser vi derimod vores billeder til mennesker med stor viden om naturen,
lepidopterologer, ornitologer eller botanikere, så skal der helt andre boller på suppen.
Nu skal billederne ligne, farverne skal være ægte, lyset skal være rigtigt og motivet
skal være mere naturdokumentarisk end kunstnerisk. Det skal på billedligt vis vise,
et af de ovenfor beskrevne nethindeindtryk vi som naturinteresserede opfanger i
vores ophold i naturen.
Her vil jeg se bort fra den gruppe naturinteresserede, der ikke evner æstetikken men
udelukkende ser på arten som fotoobjekt.
Min mening:
Det gode naturbillede: Jeg mener helt klart at det må være individuelt fra fotograf til
fotograf, hvad der menes med det gode naturbillede.
Når det så er sagt skal så straks tilføjes, at vi taler om billeder ikke bare fotografier.
Billeder og fotografier er to vidt forskellige ting. Enhver der ejer et kamera kan tage
et fotografi, det er jo blot at trykke på udløseren, men det er ikke alle der evner at
skabe et billede.
Det gode naturbillede kræver i mine øjne indsigt og viden om det motiv, man ønsker
at vise i sit billede. Det er dog ikke gjort ved det alene - en god portion æstetisk sans
er også nødvendig.

Hvordan den enkelte fotograf så udtrykker sig eller viser ovennævnte, det er det jeg
mener er individuelt fra fotograf til fotograf. Pointen er, at der er tænkt og ikke bare
”trykket”.
Min mening:
Hvorfor er det for det meste naturkommercielle billeder, der vinder konkurrencer,
hvorfor falder dommerne for den type billeder - for det gør de.
Lad mig komme med et godt
eksempel - vores egen Årskonkurrence 2006.
Kategori Insekter - hvorfor
faldt Klaus Nigge for Kristian
Mainz billede af en sommerfugl
i stedet for Lars Gejls admiral
på en birkestamme? Der er
flere ting i det her.
Hvorfor er det ikke billedet af
admiralen der vinder, man kan
trods alt her se, hvad det er, der
er fotograferet, billedet er velkomponeret, veleksponeret med andre ord vel gennemført
naturrealisme.
Hvad er det der trigger (dommerne) i Kristians sommerfugl?
Man ser jo ikke en sommerfugl
sådan, når man færdes i naturen. Man skal for det første
ned og kravle på alle fire, og
man skal knibe øjnene sammen
for at se det på den måde og
farverne, ja øjnene skal være
mere end røde indefra for at få
de farver frem.
Sommerfugl, foto: Kristian Mainz
Nu er det her jo ikke for at
genere Kristian eller for at tækkes Lars, de er begge blevet advaret om min artikel, næh jeg prøver at finde frem til,
hvorfor den ene dommer efter den anden går på halen for billeder af den her type.
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Er det dommernes kommercielle gener eller er det noget helt andet?
Pudsigt er det også, at Klaus Nigges egen fotostil ligger milevidt fra det billede, han
valgte som nr. 1 - hvorfor vælger han det så? Helt det samme mønster ses i kategori
planter og i de fleste af de store internationale konkurrencer.

Admiral på birkestamme, foto: Lars Gejl

•
•
•

Hvorfor er vel gennemført naturrealisme out og kommercielt billedsyn in?
Hvad er der galt i at skildre naturen som vi oplever den?
Hvorfor skal det helst være sådan nogle i mine øjne lidt søgte motiver?

Jeg håber, at der blandt foreningens medlemmer er et par stykker der har lyst og mod
til at komme med et bud på nogle af de ovennævnte spørgsmål.
Temaet i år 2007 er ”det gode naturbillede” eller billedsyn og jeg håber at alle her i
NFD vil tage positivt imod og at så mange af jer som muligt vil bidrage til debatten.
Brug både øjne og ører og brug ris og ros på en positiv og konstruktiv måde, det er
det vi har foreningen til.

Det digitale hjørne
Tekst og foto: Niels Poul Dreyer

Hvordan kan man hurtigt få sine billeder på en hjemmeside? Hvis det drejer sig om
50 eller flere billeder, hvor der skal laves lille og stor størrelse (large image &
thumbnails) kan det være mere praktisk at køre hele aktionen i Adobe Photoshop.
Jeg tror man vil have fordel af at læse lidt om handlinger i Photoshops brugervejledning, inden man læser dette indlæg. Nu beskriver jeg her fremgangsmåden i den
engelsksprogede CS2 udgave, som er den nyeste Photoshop version. En handling
bruges her som et udtryk for en enkelt begivenhed f.eks. billedstørrelse (image size).
En aktion står for hele handlingsforløbet bestående af op til en række individuelle
handlinger.
Først vil jeg gøre mig klart, hvad aktionen skal omfatte. Hver handling skal defineres
i billedbehandlingen ved at optage den i action paletten. Typisk vil en billedbehandling fra et raw-konverteret tiffbillede til en jpg billede omfatte Image size, shadows/highlights, curves, unsharp mask evt. tekst og save to web. Det er vigtigt at
raw-billederne er konverteret optimalt og så færdigbehandlet som muligt. Der kan
være situationer, hvor støj skal fjernes med NeatImage program eller i selve
raw-konverteringsprogrammet om muligt. Desuden skal støv/snavs markeringer på
motivet fjernes med ”rubberstamp” eller ”healing brush”. Alle disse ting kan ikke
gøres i en action og skal derfor gøres manuelt inden aktionsforløbet sættes op. Der
kan også være billeder man særlig kæler for, hvor man laver f.eks. sharping og
farvejusteringer i en selektion. Opret et temporært bibliotek på et let tilgængeligt
drev, som altid bruges til dine handlinger. Derfra kan filer flyttes videre til ønsket
plads, hvor de skal bruges til din hjemmeside. På den måde kan action bruges til alle
situationer, uden at man behøver at ændre handlingen.
Når billederne i tiff er klar så kan man starte at optage handlingerne i action paletten.
Inden det gøres åbnes et billede manuelt i Adobe RGB farverum. Når det er gjort
startes rekord på rød knap. Derefter foretages justeringer af billedet som normalt,
først image size med down sizing i bicubic sharp indstilling til den ønskede størrelse
feks 750 x 533 px eller 600 x 400 px. Derefter Shadow/Highlight. Jeg har sat mine
default værdier til (Shadow til 10 %, radius 32 px, midtone constrast 25 %, highlight
0 %), Unsharp mask (Radius 0,3 samt værdi på 100-130), tekst kan man evt skrive
copyright (ALT+0169 samtidigt) med navn, og så slås tekstlaget sammen med
baggrund (flatten image). Derefter udfører man ”save to web” (jeg bruger altid 60 %
kvalitet for at undgå pixilering i jpg.) Save to web har den fordel at Photoshop CS2
altid optimerer billedet til det farverum der bruges på en computerskærm som i dette
tilfælde er sRGB. HUSK at sætte ”save to web” konvertering til ”use dokument
color profile” Denne indstilling findes ved at trykke på en lille pil i vinduet til venstre
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for gemknappen.). Så lukkes originalbilledet UDEN save! Ellers overskrives dit
original tiffbillede med den lille fil, der er reduceret til den nye størrelse i handlingen.
Når det hele er gennemført slukkes der for rekord (standser optagelsen) og action
gemmes som f.eks. ”image-to-web”.
Nu vil man sige, at man ikke med held kan behandle 50 billeder ensartet i en
automatisk aktion, der kører af sig selv. Det fantastiske med Photoshop er, at man
kan indstille handlingsforløbet på en sådan måde, at handlingen kan stoppes
midlertidigt ved at markere i paletten ud fra hver handling i den højre boks ud fra
pilerækken, om man ønsker at stoppe for at lave en manuel justering. Herefter kan
man køre videre med ny justering til næste handling. Hvis man er tilfreds med
default justering klikker man ok og processen fortsætter til næste stop som f. eks kan
være unsharp mask. Man kan også komme ud i en situation, hvor man slet ikke har
brug for en handling som f.eks. unsharp mask, Her kan man i aktionsforløbet
frakrydse feltet ud fra unsharp mask, så den handling springes helt over.
Nu kommer hele gevinsten ved at sætte det op ved at køre handlingsforløbet i en
Batch action. Her vælges et helt bibliotek, som skal konverters til web filer. For at
”save to web” handlingen skal kunne forløbe uden problemer kræver det følgende
opsætning.

handlingen i image size ved at fravælge (fjern afkrydsning ud fra image size i aktions
paletten) Sæt action paletten på rekord og lav den ny størrelse med et åbent billede
og sluk for optagelsen efter den nye handling er foretaget. Denne nye ”image size
optagelse” sætte ind som en ny aktiv handling. Resten forbliver uforandret bortset
for Unsharp mask. På den måde kan man anvende det samme handlingsforløb til
flere opgaver ved at aktivere og deaktivere de enkle handlingsforløb i den samme
action i aktionspaletten. Save to web foretages til det ny under bibliotek, mens den
gamle ”save to web handling” deaktiveres.
Alternativt laves en helt ny aktion for thumbnails til det nye under bibliotek. Det vil
jeg anbefale, hvis man er usikker på at redigere handlinger i eksisterende aktioner.
Til sidst bruges et ”Rename” program til at omdøbe thumbnails med en endelse som
f. eks image_00x_thumb.jpg inden de flyttes sammen med fuld-størrelse web billeder
(image_00x.jpg) til det endelig web bibliotek.
Brug af handlinger har sparet mig for flere dages arbejde. Besøg www.dreyerfoto.dk
for at se, hvordan jeg kan få en række billeder op på min hjemmeside. I næste
nummer vil jeg beskrive, hvorledes jeg bruger jawascript til at køre aktioner med høje
og brede formater uden at pixelværdierne for højformater ændres relativt mere under
kørsel af image size handling i forhold til bredformat. Det kan være nyttigt at
anvende når man skal lave billeder klar til tryk i en batch aktion.

Handlingsforløbet i Batch
Lav en aktion der er skræddersyet til formålet og start altid med originalbilleder i tiff.
Husk ”Save to web” handling i din action og luk udgangsbilledet uden at gemme!
I aktionspaletten tilvælges den ønskede action her kaldet ”image-to-web”
Åben Batch menuen under file/automate/batch
Vindue åbnes: Husk følgende:
•
Afkryds ”suppres file open options dialog”
•
Afkryds ”profile warnings”
•
Fravælg dvs fjern afkrydsning i ”override open command”
•
Afkryds ”overide” save as command, da aktionen gemmer billeder til web.
( Her kan det gå galt ved at billederne bliver gemt på normal vis i det nye
bibliotek uden web komprimering, hvis dette felt ikke er afkrydset)
•
Væg bibliotek af originale billeder
•
Vælg dit temporære bibliotek hvor dine web billeder skal gemmes
•
Hvis aktionen ”image to web” ikke fremgår øverst i menuen skal du finde
den (browse) blandt aktionerne.
Inden lave thumbnails oprettes et nyt under bibliotek kaldet Thumbnails. Handlingsforløbet gentager sig for tumbnails, dog undlades unsharp mask. Desuden ændres

Chestnut-bellied Sangrouse, Camaroun, Canon EOS 1 D Mrk II, 300 4.0 L IS + 1,4.
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Med politiets tilladelse

”Skyd på naturen”

Af Kristian Mainz

Af Frank Joe Hansen

Patruljevognen lavede en hurtig U-vending og kørte direkte hen mod mig. Jeg havde
lige parkeret i vejkanten og fik straks dårlig samvittighed, når nu ordensmagten så
målrettet ville mig noget. Klokken var 7 – og solen lige stået op over Køge Bugt med
Øresundsbroen i horisonten. Jeg kunne ikke komme i tanker om at have forbrudt
mig mod nogen færdselsregler eller på anden måde have gjort mig fortjent til
Politiets opmærksomhed.
En af betjentene sprang ud af vognen. Jeg steg også ud – for dog at vise lidt
imødekommenhed. Til min store lettelse så betjenten venlig ud og spurgte om jeg
havde været på det sted tidligere på morgenen.
”Jo”, det havde jeg da.
”Har du observeret to personer, der sad i vejkanten ca. 06.30?”
”Ja, det var mig og min ven – han går derovre på stranden”
”Hvad laver I her?”, spurgte den venlige betjent.
”Vi fotograferer såmænd. Det er et rigtig flot træ, der står der på marken”, sagde jeg.
”Ja, det glæder jeg mig over hver dag, når jeg kører til og fra stationen” svarede han.
Vi snakkede lidt om det fritstående egetræ, der tronede midt på den store herregårdsmark. Jeg fortalte ham om mit lille projekt med at følge et solitært egetræ gennem
længere tid. Og at jeg lige havde været oppe ad en anden vej for at tage et par billeder
med den opgående sol i baggrunden.
”Ja så kan du ikke have valgt et bedre” mente han og fortalte at somme tider sidder
der et par fiskehejrer eller tre i træet, når han passerer.
”Er det Vallø, der ejer marken?” spurgte jeg.
”Ja, det er deres – og det er flinke folk, så du kan bare komme og gå på marken, det
har de ikke noget imod”.
”Det vil sige, at jeg har polititilladelse til at færdes på marken” grinte jeg.
”Ja-øh, det kan man sige, men du kan da stikke hovedet ind på godskontoret og
spørge dem…
Han ønskede os god fornøjelse med resten af vores fototur og kørte igen.
Det viste sig, at han havde passeret Tim og jeg en halv time tidligere, mens vi sad i
grøftekanten bøjet over kameraer og stativer for at få nogle billeder inden solen stod
op. Han troede at enten var det et par fyldebøtter på vej hjem eller også var der tale
om en der var blevet syg. Så det første han gjorde var at køre ud for at tjekke de to
mistænkelige mandspersoner. Sagen var opklaret og dagen godt begyndt - også for
politiet.

Søren foran sine 'Sandløbere'. Kristians 'Rider på Bulbjerg' yderst til højre.

Under dette slogan havde Naturama i Svendborg udskrevet en fotokonkurrence.
280 billeder var blevet indleveret, og af dem var ca. 45 blevet udvalgt til udstillingen.
Som man kunne forvente, var der mange navne under billederne, man nikkede
genkendende til fra NFD’s medlemsliste.
Da vinderne i voksenkatagorien blev afsløret, var det derfor ingen stor overraskelse
for undertegnede at ikke mindre end to af de tre vindere var kendte navne.
”Årets naturfoto” 2006 af Kristian Mainz blev 3’er, og Søren Koch løb med 1.
pladsen og en fotosafari til Sydafrika med et dejligt billede af Sandløbere i flugt (kan
ses under hans profil på hjemmesiden).
Tillykke til dem begge.
Som et kuriosum skal det nævnes at nr. 2 i konkurrencen for børn under 15 blev
8-årige Patrick Sørensen, søn af NFD-medlem Helge Sørensen.?
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Visioner for en fritidsfotograf
Foto og tekst: Peter Vadum

Da jeg i sin tid meldte mig ind i NFD, vidste jeg ikke rigtig hvad det skulle føre til.
Jeg havde hørt fra en person, at det var en meget ambitiøs forening, og det må jeg
sige vedkommende havde ret i.
Min indgangsvinkel var at lære den fotografiske kunst ud i naturfotografi. Jeg havde
en del år gået rundt med en drøm om at tage gode billeder fra naturen og blive
tilknyttet et bureau for derigennem at få dækket mine udgifter til udstyr, men den
drøm blev ikke lige til virkelighed. Om det var for høje ambitioner eller manglende
held til at komme ind et eller andet sted, skal jeg være usagt, men jeg har prøvet, men
nej, der er mange om buddet.
Hvad gør man så for at komme videre, ja man melder sig ind i en naturfotoklub, og
det blev NFD. Her havde jeg for et par år siden en virkelig god oplevelse, at kunne
samle hele 4 glade fotografer + mig selv, til en tur til Söderåsen i Sverige, og den dag
i dag tager jeg ud i den danske natur med de 3 og får megen inspiration til min
fotografering. Ja fællesskabet og det at komme sammen med andre fotoentusiaster
giver mig stor glæde ved min fotografering.
Visioner for fremtiden: Ja for det første at kunne dyrke min hobby noget mere, men
med op til 45 timer om ugen på ens arbejde, så er det svært også at få tid til foto,
gudskelov er der kun 3 år til efterlønnen, så skal livet leves.

Camera Natura
"Verdens smukkeste tidsskrift"
Kan købes hos:
Danm arks Fotomuseum , Museumsgade 28 i Herning,
Naturbutikken, Vesterbrogade 128A, 1620 København V
Prøv dit lokale bibliotek, m åske har m an Cam era Natura der!
Nærmere information: Ole Banke tlf. 35 42 72 95/oleb@nypost.dk

Strømfald (blå) Nikon F5, Nikkor 80 – 200mm f/2.8D ED, Fuji Provia 100F
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Derefter vil jeg hellige mig min vision om at skrive en bog om Køge Å. Nej der
findes faktisk ikke nogen bog om dette emne, så der er masser at tage fat på, er så
småt ved at samle oplysninger, tage billeder, se på kort, lægge planer for fremtiden.

NFD Årskonkurrence 2007
Årets dommer er NFDs medlemmer - mulighed for at stemme på hjemmesiden
(mere herom senere)
Indsendelsesfrist er 15.07.2007
Vi er en forening for naturfotografer, der fotograferer natur som den er i det
øjeblik vi trykker på udløseren. Det er den oplevelse vi gerne vil give videre,
når vi viser vores billeder!
KATEGORIER:
Form & Detalje - Landskab - Andre dyr – Pattedyr - Fugle
Vækster (Dokum entarisk) – Vækster (Kunstnerisk)
Insekter (Dokum entarisk) - Insekter (Kunstnerisk)
Billederne skal dreje sig om natur: vilde dyr, vilde planter osv og
IKKE
tamdyr, husdyr, have/potteplanter, kultur/kulturlandskab osv. INGEN huse,
landbrug, mennesker, veje eller tydelige menneskeskabte ting. Bestyrelsen
forbeholder sig ret til at slette billeder som ikke overholder disse formelle
regler. De kasserede billeder kan ikke erstattes med nye billeder.
Maksimum i alt 27 billeder og maksimum 3 billeder i hver kategori.
Hvis der er flere end 3 billeder indsendt i den pågældende kategori, vil alle
billederne i den pågældende kategori blive afvist.

Køge Å 0092 Fujifilm Finepix S3Pro, AF Nikkor 28mm f/2.8D

Visioner omkring mine billeder: De skal vises i så ægte stand det er muligt, jeg vil
være ærlig omkring tilblivelsen af mine billeder, men det frasiger mig ikke fra at
tilrette mine billeder. Om det er manipulation skal være usagt.
Men mine billeder, det ene af strømfald og det andet fra Køge Å, er tilrettet i
PhotoShop under farvebalance (Cyan – 20, Magenta 0, Gul + 60) mellemtoner
markeres og bevar luminansmarkeres. Denne mulighed så jeg i en artikel ”Die Farbe
Blau in der Fotografie” i fotobladet ColorFoto 2/2006, spændende, bedøm selv,
men nu har jeg gjort opmærksom på det som der blev skrevet i artiklen ”Tanker
vedrørende manipulation i naturfotografiet”.

Hvert billede skal leveres i 2 udgaver en i 72 ppi, samme indlevering som til
hjemmesiden.
Højkantformat 250 x 375 pix, Horisontalt 570 x 380 pix
Panorama 570 x 225 pix
6x6 380 x 380 pix og 6x7 380 x 445 pix
Og i en 300 dpi udgave til print 38 x 25 cm.
6 x 6 25 x 25 cm og 6 x 7 25 x ?? Cm
Filerne navngives med kategori og dit eget fotografnavn som her vist
Pattedyr_1_Ib_Jensen, Pattedyr_2_Ib_Jensen,Pattedyr_3_Ib_Jensen
Normal brug af Photoshop er tilladt, så dine billeder kommer til at fremstå
optimatl. Det er absolut forbudt at flytte rundt på elementer i billedet, fjerne
eller tilføje væsentlige elementer, ændre i baggrund for billedet osv.
Hvis bestyrelsen får mistanke om manipulation af et billede kan den stille krav
om at få adgang til den originale fil, eller det originale dias eller negativ.
Hvis en sådan mistanke bekræftes bortdømmes det pågældende billede og alle
andre billeder taget af fotografen i konkurrencen.
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Aktivitetskalender 2007
Pilegården lokale 7, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj
onsdage kl. 19.30

Onsdag 17. jan.

Niels Poul Dreyer tager os med på fototur til
Cameroun.

Onsdag 14. feb.

Med billedet i fokus - vi bruger aftenen til at tale om
billedsyn. Tag gerne et par billeder med, der illustrerer
dine synspunkter.

Onsdag 14. marts Ordinær generalforsamling
Onsdag 28. marts Sidste temaaften om billedsyn. I aften viser du dine billeder
anonymt og du må så tage den kritik der kan komme bagef
ter. Den kan så enten kan være god eller dårlig. Du må så selv
bestemme om du efterfølgende vil give dig til kende.
Medbring dine anonyme billeder på en cd, eller en USB-nøgle
eller som dias og lad os se hvor mange vi kan nå.

NFD-Nord - Alle møder i NFD-Nord afholdes i Aalborg Fotoklubs lokaler,
Harald Jensensvej 6 i gården.

Torsdag 15. februar kl. 19.00
Vinterens billeder - skønt vinteren næppe er overstået, ser vi
på, hvad vi hver især har indfanget derude siden sidst.
Torsdag 8. marts kl. 19.00
Vi får besøg af en "udefra" kommende fotograf. Der er
endnu ikke sat navn på gæstes~ernen, men så snart det er
faldet på plads offentliggøres det på hjemmesiden og i februarnutnmeret af bladet.

Torsdag den 3. til søndag den 6. maj Tur til Svartedalen
Vi besøger det svenske naturparadis tæt på Goteborg. Mulighed for ugler, spætter og andet godt.

