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Sommeren står for døren og vi fotografer har 

de bedste muligheder for at tage gode billeder 

i naturen og det smukke landskab, enten det er 

herhjemme i Danmark eller i udlandet.

En af dem der har gjort sig bemærket med sine 

flotte natur- og landskabsbilleder er Mads  Peter 

Iversen fra Silkeborg. Den 32-årige skolelærer-

uddannede fotograf har en meget fin sans for 

hvordan de smukke billeder skal foreviges. Han 

har rejst i Norden, Europa og USA hvor han med sin drone fanger motiverne fra 

deres mest seværdige sider i det smukkeste lys. Han lever af at fotografere og 

arrangere fotorejser til Island. De professionelle kolleger har også fået øjnene 

op for Mads’ fotografiske evner, da han bl.a. holder foredrag for Pressefotogra-

ferne og andre fagfotografer. 

Dansk Fotografis skribent Michael Fahlgren har talt med Mads Peter Iversen og 

du kan fornøje dig med artiklen her i bladet.

Er du mere til stenbroen end smuk natur, bør du gæste Copenhagen Photo 

Festival, der finder sted 7.-17. juni. Der er mange fotografiske aktiviteter og et 

spændende program for festivalen. Har du kameraet med, er der mulighed for 

street-foto undervejs i den forunderlige hovedstad.

Her ligger også fotokunstskolen Fatamorgana der afholder sommerkurser i juli 

og august. Nogle af de dygtigste undervisere afholder workshops såsom 

 skolens legendariske leder Morten Bo. Hans kursus henvender sig til billed-

begavede, der i en moden alder 50+ tør sige: Hvorfor egentlig ikke?

SDFs formand Per Valentin fortæller nyt om foreningens ansigt på nettet, 

 nemlig den nye hjemmeside som der længe har været arbejdet ihærdigt på. 

Formanden løfter også sløret for hvor landsmødet i oktober skal afholdes, til 

glæde for medlemmer i hele landet.

Hyg dig med denne forårsudgave af medlemsbladet Dansk Fotografi. Har du 

forslag til artikler eller kender du en interessant fotograf vi bør se nærmere på, 

så kontakt mig gerne.

God læselyst

Ebbe Rosendahl

Redaktør
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Foto Renè M. BentsenKys. Foto Jens-Ole-Jacobsen

Dreamroad. Foto Jenny Bergquist

Fotoakrobaterne fra Vallensbæk
I foråret 2018 har SDF fået nye medlemmer  
fra Fotoakrobaterne på Københavns Vestegn.

Af Ebbe Rosendahl og Jan Kristensen, 
formand for Fotoakrobaterne

Dansk Fotografi har bedt formanden for-

tælle om klubben. 

Formålet med klubben

Klubbens formål er at udvikle medlem-

mernes evner og interesse for fotografe-

ring. Klubben søger ved afholdelse af 

møder, foredrag, ekskursioner, konkur-

rencer og lign. samt ved deltagelse i na-

tionale og internationale konkurrence- 

og udstillingsarrangementer at udvikle 

medlemmernes fotografiske færdigheder 

såvel teknisk som kunstnerisk. Det er 

endvidere klubbens formål at udvikle 

medlemmernes lyst til at engagere sig 

og tage et medansvar i klubben.

Vision

Fotoakrobaterne vil være en af de mest 

attraktive fotoklubber på Københavns 

Vestegn, og vi vil være et forbillede for 

andre klubber. Vi favner fotografisk 

bredt, men stikker også dybt, og vi 

 betragter en klubkultur, der konstant har 

fokus på at udvikle medlemmerne foto-

grafisk og fremme klubånden og klub-

følelsen som afgørende for vores succes.

Praktiske oplysninger

Fotoakrobaterne blev stiftet den 1. marts 

2011 og har p.t. 40 medlemmer. Vi hol-

der til på Pilehaveskolen, Horsbred 197, 

2625 Vallensbæk. Fotoakrobaterne råder 

over 2 rum, hvor det ene er møderum 

med plads til ca. 50 personer, og det 

 andet er studio-/flashrum.

Medlemmerne har mulighed for at printe, 

skære passepartout og montere  deres 

billeder i klubben.

Vi har desuden mulighed for at låne sko-

lens store auditorium, hvis der er behov 

for det. 

Taormina. Foto Jan Kristensen
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Foto Jens Ole Jacobsen

Pause. Foto Jens Merkur

Fange flugt. Foto Jørgen Bresson

Foto Per Wolsdorf

Hvad er det for motiver klubbens 

medlemmer interesserer sig for?

Natur, fugle, rejser, street, portræt, 

 stilleben, arkitektur, makro med mere.

Har I nogle unge medlemmer eller er 

det klassisk 50+?

En under 30, ellers klassisk 50+

Gør I noget for at få unge medlemmer 

til klubben?

Nej ikke noget særligt, men vi prøver at 

have et program, der også kan tiltrække 

unge mennesker.

Afholder I nogle fotoudstillinger i år?

Vallensbæk bibliotek, Espens Vænge, 

Rødovre Bibliotek

Jeg kan se i jeres program, at der er 

en hel del undervisning i billedbehand-

ling med René. Er I blevet skrappe til 

billedbehandling efterhånden?

Der har været et stort ønske fra medlem-

merne om at blive bedre til efterbehand-

ling af deres billeder. Renés undervis-

ning har givet medlemmerne mere mod 

på at efterbehandle deres billeder og 

deltage i udstillinger og konkurrencer. 

Er der nogle medlemmer der er mere 

kreative og eksperimenterende?

Ja. Eksempler: HDR, sammensatte bille-

der med f.eks. filtre og overlays, stil-

leben, kreativ fantasi og eventyr.

Hvorfor er klubben CVR-registreret. 

Har det nogle fordele?

CVR-nummeret var et krav ved etablerin-

gen af klubben. Det har den fordel, at vi 

bl.a. kan modtage post via e-boks.

Er der nogle fotoklubber I samarbejder 

med?

Ja det er der.  Vi har bl.a. en årlig duel 

med KFAK og har været på besøg hos FK 

Negativ I Roskilde. 

Er I med i fotoklubfællesskabet 

Region Nord og hvad får I ud af det?

Ja det er vi. Vi får mulighed for at møde 

andre klubber og deres medlemmer, dele 

fotointeressen, følge med i udviklingen 

af tendenser i klubverdenen samt at del-

tage i konkurrencer og udstillinger. 

Deltager I i konkurrencen Mellem 

Sund og Bælt og har I nogle gode 

resultater derfra?

Ja – Jenny Bergquist tog guldet i papir 

farve og bronze i sort/hvid digital med 

hjem i 2017. Desuden er der en del med-

lemmer, som deltager med gode resultater.

NY KLUB I  SDFNY KLUB I  SDF



9

ALLE KAN TAGE ET BILLEDE AF ET 

SMUKT LANDSKAB, MEN DET ER KUN 

DE FÆRRESTE SOM ER I STAND TIL AT 

FÅ DE RESULTATER UD AF DET SOM 

MADS PETER IVERSEN, DER OGSÅ 

GERNE ØSER UD AF SIN VIDEN NÅR 

HAN ARRANGERER FOTOREJSER.

Af Michael Fahlgren   
Foto Mads Peter Iversen

At Mads Peter Iversen skulle blive en af 

Danmarks dygtigste natur- og land-

skabsfotografer, lå ikke umiddelbart i 

kortene ved fødslen. Ganske vist havde 

hans farfar været meget fotointeresseret 

og afslørede et kreativt talent via de 

mange kollager han lavede af sine egne 

billeder. Faktisk startede Mads’ foto-

interesse et helt andet sted: med video-

redigering i 00’erne.

Har altid været kreativ

Mads har altid været glad for at arbejde 

kreativt og han har tegnet meget  

– måske har han arvet sin farfars kreative 

gen? Gennem mange år har han været 

gymnast, og det var i denne sammen-

hæng at han lånte sin fars kamera for at 

lave slowmotion optagelser, voldsomt 

inspireret af de store filmproduktioners 

brug af denne effekt, af andre gymna-

ster. 

– Jeg kom ind i videoredigering gennem 

min store interesse for trailermusik, som 

man kaldte den dengang, nu omtales 

det som produktionsmusik: det helt vildt 

store orkester- og filmmusik. Det var 

umuligt at opstøve tilbage i starten af 

00’erne, hvor man skulle have adgang til 

de forskellige produktionsfirmaers hjem-

mesider for at hente dårlige MP3-lydfiler. 

Vi var 10-15 stykker som var kæmpefans 

af denne musiktype. Ganske vist kunne 

man købe licenser, men de kostede helt 

uhyrlige summer; netop fordi de var 

 beregnet til de store filmproduktioner, 

fortæller Mads Peter Iversen og uddyber:

– Min interesse for trailermusik førte mig 

videre til videoredigering, hvor vi i grup-

pen af trailermusikfans begyndte at lave 

vores egne fantrailere til de dengang 

store filmproduktioner såsom Ringenes 

Herre og Gladiator. De teknikker jeg lærte 

her, førte jeg videre til mit arbejde 

 indenfor videografi, da jeg selv begyndte 

at lave optagelser.

Bidt af fotografiet

Da det kamera Mads havde lånt af sin far 

var et DLSR-kamera kunne det jo også 

optage fotos, endda i rawformat, og det 

begyndte han langsomt at udforske.

– Så blev jeg virkelig solgt med hensyn til 

at tage billeder. Jeg fandt lynhurtigt ud 

af at YouTube var fyldt med instruktions-

videoer, og så var jeg fanget ind. Det var 

i 2011-2012 og det har ført mig vidt om-

kring. Jeg tog virkelig mange billeder til 

gymnastikstævner, -opvisninger og -kon-

kurrencer men har også lavet meget por-

trætfotografering både kommercielt og 

kunstnerisk. Og i 2015 fik jeg en mulig-

hed for at komme til Island, for at foto-

grafere landskab, forklarer Mads Peter 

Iversen.

Forud for turen til Island havde Mads 

 Peter Iversen taget mange landskabsbil-

leder i både natur og by, og havde derfor 

den grundlæggende viden på plads. Men 

turen til Island blev alligevel på mange 

punkter et vendepunkt. Selv kalder han 

det for ”den typiske historie med Island” 

– underforstået: jeg kom, jeg så, jeg blev 

forelsket i landet og dets natur.

– Siden da har jeg specialiseret mig for-

stået på den måde, at jeg stort set ikke 

har fotograferet andet end natur og 

landskab siden. Og så lærer man mange 

ting med tiden og erfaringen, uddyber 

Mads Peter Iversen.

Videograf med egen YouTube-kanal

Da Mads for alvor var blevet ”bidt af 

 Island” besluttede han sig for at oprette 

en YouTubekanal, der skulle komme til at 

fylde rigtig meget i hans professionelle 

arbejde  - og så viser det i virkeligheden 

tilbage til Mads’ interesse for videografi 

og det ”storslåede”.

–Jeg startede med at lave locations gui-

des til forskellige populære fotodestina-

tioner på Island, hvor jeg kort beskrev alt 

det praktiske omkring en given destina-

tion. Hvordan man finder derhen, hvad 

der kan forventes og hvor de klassiske 

kompositioner kan findes. Herefter viste 

jeg mine egne billeder fra den givne 

 lokation. Disse videoer har sidenhen 

 udviklet sig meget, så jeg nu også inklu-

derer mere historie, vlogging og ”foto-

undervisning” i hver video. Alt sammen 

sat sammen til inspirerende musik, så 

det føles som om seeren er på ”foto-

eventyr”. Der kan her trækkes en rød 

tråd fra mine interesser i 90’erne og 

00’erne. Jeg bruger både slowmotion, 

timelapses og droneoptagelser for at 

højne produktionsværdien og tilbage-

meldingerne fra publikum på YouTube er 

altid superpositiv. Desuden er jeg også 

begyndt at ”bryde” denne skabelon lidt 

og laver undervisningsvideoer, hvor jeg 

diskuterer og bruger mine egne billeder 

som eksempler på komposition, påpeger 

Mads Peter Iversen.

Billedredigering med mening

Som professionel fotograf arbejder Mads 

Peter Iversen forholdsvis bredt – om end 

koncentreret omkring head shots og 

portrætfoto samt videografi. Eksempel-

vis stod han for et stort job forrige som-

mer for Efterskoleforeningen i Aalborg, 

hvor han filmede efterskolernes store 

årlige show ved Landsstævnet, der blev 

redigeret sammen til en kommercielt til-

gængelig DVD, som solgte godt. Lige-

ledes arbejder han som landskabs-

fotoguide hos Iceland Photo Tours hvil-

ket dels skyldes, at han har besøgt Is-

land et utal af gange, dels hans naturlige 

blik for at fotografere det helt sublime i 

naturen. Hans foretrukne billedbehand-

Fra videoredigering til talentfuld 
natur- og landskabsfotograf

Blackchurch Rock er et af de mest fascinerende og 
smukke steder i Sydengland

8
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Morgenstund i de tyske Alper ved søen Hintersee

Dronepanoramabillede af den nordlige del af Kalsoy i Færøerne

Dronebillede af det ikoniske Hverfjall vulkankrater i Island

lingsprogram er Adobe Photoshop og 

naturligvis fotograferer han udelukkende 

i raw.

– Jeg lægger ikke fingrene imellem ved 

redigeringen, men den skal give mening. 

Jeg optimerer hvert billede efter min 

egen smag, og lader billedet være en 

 følelse og en beskrivelse af en given si-

tuation; ikke nødvendigvis den samme 

situation jeg oplevede da jeg tog bille-

det. For det meste er jeg superbegejstret 

i selve situationen, hvilket kan være 

svært at genkende når man ser mine bil-

leder, hvoraf nogle kan have en tendens 

til det grålige og deprimerende, mens 

andre er storslåede og farverige. Det af-

hænger meget af, hvad jeg synes det 

pågældende billede kan blive til og hvad 

potentialet for billedet er – og ikke 

mindst situationsoplevelsen: var det 

regnvejr, var græsset brunt og himlen grå 

kan jeg godt finde på at give det en blå-

toning for at få det kolde frem. Det skif-

ter meget. Nogle gange ved jeg præcist 

hvad jeg vil gøre ved billedet når jeg 

kommer hjem, andre gange kan billedet 

ligge i lang tid inden jeg finder ind til 

det, forklarer Mads Peter Iversen, som 

ofte  tager hjemmefra med en helt klar 

idé om, hvilket billede han skal komme 

hjem med: – Det er faktisk min primære 

motivation til at tage af sted. Jeg tager 

ofte på fotorejser; det er sjældent jeg 

blot tager alene ud i den danske natur 

for at fotografere. Eksempelvis kan jeg 

tage på en fotorejse til England, hvor 

vejret ofte er gråt og hvor mange af de 

steder jeg tager hen, er kendt for sit 

regnvejr. Så jeg har allerede visualiseret 

mange af de lokationer jeg vil besøge i 

forvejen – hvordan jeg gerne vil fange 

dem og hvordan jeg vil bruge gråvejret i 

min komposition. Da jeg tog til Death 

Valley havde jeg en klar idé om at ville 

fotografere Mælkevejen, og på en eller 

”Jeg er vokset op med film som Armageddon, The Rock og Batman, fantasifilm 
som Lord of the Rings, Harry Potter, Avatar og Game of Thrones samt computer-
spil som Warcraft og Diablo. Alle disse har stor betydning for min fotografering”

11
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FRIB I LLET TI L  OPLEVELSER

De storslåede Redwoods i Californien er som taget ud af Ringenes Herre, Avatar eller Star WarsEt sammensat billede med Mælkevejen taget ved Pfeiffer Beach i Californien

NATURFOTOGRAF MADS PETER IVERSEN



Dronepanorama af Fjerkløften i Island

Den berømte ”Horseshoe bend” nær byen Paige i Arizona
14

anden måde gøre det over ørkenens 

sandklitter. Så som oftest har jeg en ret 

god idé om, hvad det er jeg vil fange, 

uddyber Mads Peter Iversen.

Når vejret driller, bliver der improviseret

Man kan som bekendt planlægge meget 

og planlægge sig ud af meget og mange 

situationer. Men vejret kan ingen plan-

lægge. Selvfølgelig kan man læse vejrud-

sigter og ”planlægge” derefter, men selv 

om det pågældende, lokale meteorologi-

ske Institut har spået én vejrtype kan 

realiteterne vise sig ganske anderledes.

– Det er når vejret driller at det bliver 

sjovt, for så må jeg improvisere mig 

frem. Omvendt kan vejret være helt opti-

malt på en måde jeg ikke havde forud-

set. Så udnytter jeg bare situationen og 

tager billedet. Ofte må jeg underlægge 

mig vejrets luner og bruge hvad der er til 

rådighed, pointerer Mads Peter Iversen.

Arbejder kommercielt – for sig selv

Det er som kunde hos Mads Peter Iver-

sen ikke muligt at bestille et specielt bil-

lede, for overalt hvor han fotograferer 

gør han det for sig selv. Også selv om 

han teknisk er i stand til at opfylde de 

fleste ønsker.

– Lige så snart jeg føler at nogen har en 

forventning til min kreativitet i forhold til 

billederne mister jeg lysten til at lave 

dem. Det lyder måske både skørt og 

egoistisk, men det er sådan jeg arbejder. 

Skal jeg tage et portrætfoto er det mere 

et håndværk end det egentlig er en kreativ 

udfoldelse, fastslår Mads Peter Iversen.

Instagram er Mads’ udstillingsvindue

Lige fra starten har de sociale medier 

været Mads’ foretrukne ”udstillingsvin-

due”. Han deltager uhyre sjældent i foto-

udstillinger og/eller -konkurrencer, men 

foretrækker Instagram og YouTube.

– Jeg har 50.000 følgere på Instagram og 

snart 15.000 følgere på YouTube. Det 

udgør et lidt større publikum end en 

 fotoudstilling i et galleri, hvor man bliver 

lovet guld og grønne skove med hensyn 

til salget – og så bliver der alligevel ikke 

solgt et eneste billede. Jeg må indrømme 

at jeg er møj (udtalt med stærk jysk 

 accent, red.) skeptisk overfor gallerier 

og udstillinger af mine billeder, konsta-

terer Mads Peter Iversen.

Gennem halvandet år har Mads deltaget 

i en Instagram chatgruppe sammen med 

10-15 andre dygtige fotografer, hvor de 

udveksler billedkritik og erfaringer på et 

seriøst niveau.

– Har man blot været væk en enkelt dag 

er der kommer adskillige indlæg som 

man lige skal tage stilling til, men det er 

meget givende, tilføjer han.”Sand and stars” vandt både ”digital art price 2017” og  
”best vertical panorama 2017” via Epson Panoramic Contest

Dronebillede af vejen der leder ind til Vestfjordene i Island

Stormende vejr omkring vandfaldet Skogafoss i Island

Morgenstund ved Stokksnes i Island

NATURFOTOGRAF MADS PETER IVERSEN
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Mads Peter Iversen
Herfra skal lyde en stor opfordring til 
at søge efter Mads’ storslåede og 
eventyrlige videoer på YouTube. Bare 
søg på hans navn og du vil finde dem.

16

Uddannelsesmæssigt er 32-årige 
Mads Peter Iversen uddannet 
skolelærer fra 2011, og han har taget 
en kandidatgrad i pædagogisk filosofi 
fra Aarhus Universitet – hvorefter 
han indså at han i hvert fald ikke 
skulle ud for at undervise. Takket 
være et stipendium til et ophold på 
Ollerup Højskole blev han efterføl-
gende ansat som fotograf og   
– alligevel – som underviser i 
valgfagsfotografering. Efterfølgende 
blev han selvstændig fotograf med 
fast job i fotoforretningen Fotocare i 
Silkeborg i et halvt års tid. I dag lever 
han som freelance fotograf – og ikke 
mindst af at arrangere fotorejser; 
blandt andet til Island.

Aktuelt er Mads Peter Iversen i gang 
med det helt store skift af udstyr, 
idet han tidligere brugte Canon  
(EOS 5DS kamerahus med 16-35 mm, 
24-105 mm og 70-200 mm objektiver 
alle f/4.0 samt en 85 mm f/1.8 til 
portrætfoto og en 135 mm f/2.0) og 
nu går over til at fotografere med 
Sony-udstyr, hvor han foreløbigt har 
investeret i det nye et a7R III med en 
Sigma adapter og de eksisterende 
Canon-objektiver. Disse bliver dog 
gradvist udskiftet med Sonys egne 
objektiver. Til nattefotografering 
anvender Mads et Sigma 20mm f1.4 
objektiv som han er utrolig glad for. 
Videooptagelser foregår med et Sony 
RX100 IV og et Sony A6000. 

”Jeg finder min inspiration over hele verden, men tiltrækkes især  
af den nordiske, kolde og barske men forbløffende smukke natur”

Lav billeder med salg i

Hvis Mads Peter Iversen skal give et godt 

råd til de af læserne af Dansk Fotografi, 

som gerne vil sælge deres billeder, er det 

at lave billeder, der er salg i.

– Hvis det primære mål er salg af print, 

skal man lave nogle billeder, der egner 

sig til det. Så kan man enten lave de bil-

leder, som markedet efterspørger – eller 

også kan man overbevise markedet om 

at dine billeder er bedre end alle andres 

billeder. Det er det svære, det er kun-

sten. Lav nogle billeder, som man selv er 

stolt af at have hængende og som man 

gerne ville betale andre det givne beløb 

for. Det er mit bedste råd, fastslår Mads 

Peter Iversen afslutningsvis.

Panorama af nordspidsen af Kalsoy i Færøerne (samme sted som dronebilledet s. 11)

Sammensat solopgangsbillede af det ikoniske bjerg Kirkjufell i Island

Solopgang ved den berømte ”Mesa Arch” i staten Utah i USA

Udsigt fra the Quiraing på Isle of Skye i Skotland

NATURFOTOGRAF MADS PETER IVERSEN
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Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har nu været i gang i ca. 1½ 

år og det er blevet tid til en kort status. 

Lad os være helt ærlige: Det har IKKE 

været en nem opgave. Vi startede med 

at lave en strategiplan på 24 sider, hvor 

vi analyserede på, hvad SDF skal være 

over for hvem og hvorfor. Jeg ved, at 

dette står klart og tydeligt i vores ved-

tægter, men øvelsen gik også nærmere 

ud på at få defineret mulige veje for SDF 

i fremtiden. En strategi, som skulle tage 

udgangspunkt i at gøre SDF mere attrak-

tiv over for ikke mindst potentielle med-

lemmer, men også over for interessenter, 

som kunne have interesse i at arbejde 

sammen med SDF i fremtiden. Tiderne, 

hvor man gik ud til en sponsor og fik 

100.000 kr. på sit blanko ansigt, er forbi 

for lang tid siden – men et strategisk 

samarbejde med interessenter, hvor vi 

kan se fælles muligheder og vindinger er 

absolut attraktivt. Vi har d.d allerede 

flere aftaler i gang og vil fortsætte med 

at bygge broer.

En kort status 

For medlemmer, som deltog på general-

forsamlingen, er der ting, som går igen. 

Men lad os se på, hvad vi har udrettet 

indtil nu… I meget korte termer.

SDF-sitet 

Vi er klar til at launche vores nye site og 

går i luften den 1. juni 2018. Det har 

 været en  kæmpe  opgave at komprimere, 

sortere, designe og ikke mindst pro-

grammere. Man skal huske på, at sdf.dk 

er et af vores vigtigste ansigter udadtil, 

og at det er her, vi pt. får størst tilgang 

af nye medlemmer. Vi har forsøgt at be-

holde samme ”look and feel” fra det 

gamle, men har dog lavet væsentlige 

ændringer. Bl.a. kan man nu selv oprette 

en fotogruppe. Dertil kommer der store 

ændringer i de personlige profiler.  EN 

STOR BØN til alle medlemmer : Læg nu 

jeres billeder op på sitet, så vi kan ”shine” 

- det er  ros  til egen r…, da vi på den 

måde sætter strøm til sitet og gør det 

attraktivt over for omverdenen at besøge. 

Hvor mange kan vi få på inden  general-

forsamling til oktober? Vi vil se jeres bil-

leder! Et site bliver aldrig færdigt, så bær 

over med os, hvis der er detaljer, som 

skal justeres. 

SDF film og annoncering 

Vi har igangsat en produktion af en film, 

der skal promovere SDF i korte termer. 

Vieoen skal bruges på de sociale medier 

som en ”fangearm” til potentielle nye 

medlemmer og lede dem ind på SDF.dk. 

Den varer  ca. 1 ½ minut med professio-

nel speak, lys og klip. I skrivende stund 

er den stadig i produktion. Vi har des-

uden fremstillet 2 annoncer, som er kørt 

med stor succes på Facebook og vi kan 

se, at disse giver mellem 8-12 nye med-

lemmer hver gang. Dette har også bety-

det, at vores medlemstal støt og roligt er 

vokset, så vi nu er over 220 personlige 

medlemmer - vi startede på ca. 70! Så alt 

forarbejdet, her i analyse og strategi, 

har givet og giver stadig pote. Dejligt! 

Landsmødekoncept 

Vi har måtte se i øjnene, at SDF gennem 

de senere år ikke har kunne drive nok 

medlemmer til vores landsmøder ift. de 

ressourcer, der bliver lagt i projektet. 

Derfor er det tid til en update. Vi har i 

den forbindelse udformet et koncept til 

en ny form til landsmødet - eller lad os 

kalde det en ny FotoEvent i SDF regi. Vi 

skal have flere deltagere og have inte-

greret omverdenen, så vi på den måde 

kan vise flaget udadtil og få gjort endnu 

mere opmærksom på vores eksistens.  

Differentierede medlemskaber  

Vi har på nuværende tidspunkt 2 former 

for medlemskaber: Et personligt og et 

klubmedlemsskab. Indtil nu har de fun-

geret, men der er udfordringer i, at der 

er krav om, at hele klubben skal være 

medlem af SDF for at være et gyldigt 

medlem. Vi arbejder på en løsning på 

denne problemstilling. Jeg har besøgt en 

del klubber, som på dette grundlag har 

takket nej. Så en form for differentieret 

medlemskab er en mulighed og en vej, 

som vi kommer med et forslag på. Vi skal 

gøre det nemmere at vælge SDF til for 

klubber og personlige medlemmer. 

“Location” til landsmøde er på plads 

Det har ikke været muligt at finde en 

klub, som ville tage sig af projektet. Så 

man kan sige, at vi er gået solo. Vi har 

nedsat en gruppe, som tager sig af ud-

fordringen, heri undertegnede. Vi arbej-

der naturligvis stadig på indhold og pris-

sætning, men en ting er på plads: Det 

bliver  den 6.-7. oktober på Dalum Land-

brugsskole. Stedet ligger 4-5 km uden 

for Odense og har stor erfaring i at 

 afholde konferencer. I forbindelse med 

dette skal nævnes, at det er først til 

mølle princippet, der stadig gælder, da 

der begrænsede antal værelser. Når vi er 

klar med indholdet og programmet, vil I 

høre nærmere. 

Jeg vil endnu engang rose vores med-

lemmer for at give os den nødvendige 

tid og arbejdsro – Dette giver mod og 

ikke mindst lyst til mere.

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi

Status
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SDFs nye hjemmeside launches 1.juni 2018Dalum Landbrugsskole i Odense

SDF landsmøde 2018 
afholdes på Dalum 
Landbrugsskole i 
Odense den 6.-7. 
oktober
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Farve Print, Sølv. Roland Jensen, Fotogruppen 8600.  
Chap

Dommergennemgangen af de antagne billeder blev fulgt med spænding af deltagerne i salen, som var fyldt helt op. Foto Peer Fisker

Farve Print, Guld. Kim Møller Andersen, Fotogruppen 8600. Sille

Farve Print, Bronze. Nathalie Rouquette,  
Aalborg Fotoklub. Johanne

Af Torkil Michelsen

ARRANGEMENTET LÅ I HÆNDERNE HOS 

FOTOKLUBBEN FILMRULLEN I HOR-

SENS, SOM HAVDE VALGT AT AFVIKLE  

BEGIVENHEDEN HOS UNIVERSITY 

HORSENS. DETTE VALG VISTE SIG AT 

VÆRE PERFEKT. LOKALITETERNE, 

INDRETNING HER M.V. MATCHEDE 

GODT TIL DE FOTOMÆSSIGE AKTIVITE-

TER, DER FANDT STED DENNE LØRDAG.

DET VAR KLART FOR DELTAGERNE, AT 

DE ANSVARLIGE FRA FOTOKLUBBEN 

FILMRULLEN VAR VELFORBEREDTE OG 

ARRANGØRERNE VISTE SIG SAMTIDIG 

DRIFTSSIKRE I AFVIKLINGEN AF 

PROGRAMMET. 

Formænd tager nyt initiativ

Men én ting var atter i spil i dette års 

udgave af Jyske. Der var alt for få papir-

billeder at se på!  Typisk var det sådan, 

at mange deltagere forvirrede spurgte 

til, hvor der blev vist flere papirbilleder. 

Svaret var hver gang fra arrangørerne: 

”Der er ikke flere” og det var der des-

uden en grund til, fordi mængden af ind-

sendte digitale billeder langt overstiger 

antallet af papirbilleder. ”Antagelses-

procenten er altså lige under 20%”, 

 oplyste Lars Moegreen fra ”rullen”.

På et fællesmøde under arrangementet, 

blandt formændene for fotofællesska-

berne i Jylland (ca. 10 personer deltog) 

blev det vedtaget, at arrangøren næste 

år vil fremvise samtlige indsendte papir-

billeder for publikum. Antagne billeder 

på tavler og ikke antagne på underlag på 

gulv. For ikke at differentiere papir og 

 digitale, blev det besluttet at ikke an-

tagne digitale billeder vises på særskilte 

skærme. Af skærmene vil det fremgå, 

hvilke er antagne og ikke antagne værker. 

Årsagen til ovennævnte beslutning er 

ønsket om at knække den nedadgående 

interesse for deltagelse i disse lørdage 

med udstillinger og foredrag. 

Flittig nordjyde bliver jysk mester i 

fotografi

Dommerpanelet bestod af Carlo Peder-

sen, Kaare Bak og Arne Christiansen og 

de havde alle gode kommentarer til de 

billeder vi så på storskærmen ved præmi-

eringerne. De havde valgt at give kom-

mentarer til 10 billeder i hver kategori og 

her hørte deltagerne om de tanker og 

overvejelser der var pågået under 

 bedømmelsen. 

Jyske Mesterskaber 
2018

1721
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Digital Farve, Bronze. Henning Bossen. Alpe di Siusi at sunrise workshoppen

Digital Monocrome, Bronze. Leif Elsborg. Alssund Fotoklub. Four

Digital Monocrome, Guld. Kurt Stær. Hedensted Fotoklub. Vandtur

Digital Monocrome, Sølv. Benny Rytter. Fotogruppen 8600. Hassy Girl

Digital Farve, Sølv. Kim Kristensen. Bench curvesDigital Farve, Guld. Henning Bossen. Perched Bee-eater

22

Personlig placering top 10
 SDF point Placering

Bjarne Hyldgaard 105 1

Roland Jensen 90 2

Henning Bossen 75 3

Kim Kristensen 75 4

Kim Møller Andersen 55 5

Benny Rytter 50 6

Jørgen Kristensen  40 7

Kate Mikkelsen 35 8

Erik Holmgaard  35 9

Nathalie Rouquette 35 10

Jysk klubmester 2018
Klub Antal antagelser Opnåede SDF point Indsendte billeder Point pr. billede

Fotogruppen 8600  40 275 190 1,4473684211

Aalborg Fotoklub  27 185 128 1,4453125

Focus Silkeborg  16 80 102 0,7843137255

Filmrullen Horsens  8 55 71 0,7746478873

Alssund Fotoklub  9 65 84 0,7738095238

Fotogruppen Signatura  8 45 60 0,75

8700Raw 5 45 60 0,75

Esbjerg Fotoklub  25 145 187 0,7754010695

Hedensted Fotoklub  8 60 143 0,4195804196

AFA Aarhus  14 70 203 0,3448275862

Fotogruppen SPH  8 40 20 Under 3 autorer

Odder Fotoklub  2 10 6 Under 3 autorer

Fotomagerne 0 0 3 Under 3 autorer

Jysk Mester 2018: Bjarne Hyldgaard, 

Aalborg Fotoklub. Foto Peer Fisker.

JYSKE MESTERSKABER 2 0 18
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Resultatet af hele tabernaklet afstedkom 

at den flittige fotograf og nordjyde, Bjarne 

Hyldgaard, Aalborg Fotoklub, nationalt 

og internationalt kendt og anerkendt, 

velfortjent kunne lade sig hylde som Jysk 

mester 2018. 

Fotografisk udvikling, mikadopinde i 

vand og verdensklasse billeder

Filmrullen havde, sandt for dyden, rullet 

sig ud angående foredrag og det viste 

sig, at disse var utrolig  populære blandt 

deltagerne, for der var ingen ledige stole. 

Claus Carlsen, København, tidligere for-

mand for SDF og medlem af Danmarks 

største fotoklub Downstairs, fortalte om 

sin fotografiske karriere. Han opfordrede 

deltagerne til at involvere sig i bedøm-

melsen af andres billeder, for som han 

bl.a. sagde, ”at se andres billeder gør, at 

man udvikler sig fotografisk”.

Bent Riis, kunstfotograf, viste sine bil-

ledværker på en spændende og spøjs 

måde. Mange har sikkert opfattet ham 

som en ret så original fotograf, sagt på 

den gode måde, for det var interessant 

at høre, hvad og hvordan han var kom-

met frem til sine fotografiske ”slut-

produkter”. For eksempel om mikadopin-

dene, der blev stukket i vandkanten ved 

lavvande og han ventede på at højvan-

det kom, for så at se hvad der skete. 

Han fortalte også om de medbragte jord-

bær han en dag tog med til stranden. 

Her placerede han dem på nogle vand-

mænd og fik et spændende billede ud af 

det. 

Mads Peter Iversen, landskabsfotograf, 

afsluttede dagens arrangement med 

fremvisning af et sandt fotografisk fest-

fyrværkeri i form af fantastiske land-

skabsbilleder fra Færøerne og Island, 

som blev ledsaget af spændende oplys-

ninger. Er man til is, vand, himmel og 

rigtig store bjerge var man det rigtige 

sted denne lørdag eftermiddag.

Digital Portræt, Bronze. Roland Jensen.  
Fotogruppen 8600. strong contact

Digital Portræt, Guld. Bjarne Hyldgaard. Aalborg Fotoklub. The Gentleman

Monochrome Print, Guld. Kate Mikkelsen, 8700 RAW. By the bridge

Monochrome Print, Sølv. Erik Holmgaard, Esbjerg fotoklub. Yong love

Monochrome Print, Bronze. Henning Mortensen. Filmrullen. Dis

Digital Portræt, Sølv. Bjarne Hyldgaard. Aalborg Fotoklub. Golden scarf

JYSKE MESTERSKABER 2 0 18 JYSKE MESTERSKABER 2 0 18
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Foto Marta Pohlmann-Krysikiewicz

Foto Marta Pohlmann-Krysikiewicz

Foto Nils Stelte, Insecurity

Foto Martin Thaulow, DK

Foto Nils Stelte, Insecurity

Foto Prasiit Sthapit, Nepal

Foto Simon Skipper

Foto Prasiit Sthapit, Nepal

Foto Prasiit Sthapit, Nepal

Foto Prasiit Sthapit, Nepal

Foto Nils Stelte, Insecurity

Copenhagen Photo Festival 2018 

7.-17. juni

Nordens største fotobegivenhed 

indtager hovedstaden for 

 niende gang 
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DER ER ET UTAL AF OPLEVELSER I 

VENTE, NÅR COPENHAGEN PHOTO 

FESTIVAL I JUNI FINDER STED FOR 

NIENDE GANG. KENDTE OG UKENDTE 

LOCATIONS RUNDT OMKRING I 

HOVEDSTADEN FYLDES MED UDSTIL-

LINGER, LIGESOM FESTIVALEN OGSÅ 

BYDER PÅ ARTIST TALKS, WORKSHOPS, 

SEMINARER OG FOTOTURE. I ÅR 

GÆSTER DEN ANERKENDTE, TYSKE 

FOTOKUNSTNER JESSICA BACKHAUS 

FESTIVALEN MED EN UDSTILLING, 

HVOR HENDES VÆRKER INDGÅR I EN 

KUNSTNERISK DIALOG MED DANSKE 

EMIL SALTO. 

Copenhagen Photo Festival har en klar 
ambition: Vores evne til at tage stilling til 
fotografiet som udtryksform skal styrkes. 
Dette understøtter festivalen ved i 11 
sommerdage at præsentere nye og tanke-
vækkende værker inden for både kunst- 
og dokumentarfotografi.

Udstillingerne finder sted over hele byen, 
men festivalens centrum er Photo City, 
som ligger i området omkring Østre 
 Gasværk Teater på Østerbro – blandt an-
det i den betagende, nedlagte transfor-
merstation, Understationen, såvel som i 
udendørs rammer.

Internationale mesterfotografer og debat
skabende krigsfotografi
I år vil den tyske fotograf Jessica Back-
haus (f. 1970) udstille værker fra sine to 
seneste projekter, Six Degrees of Freedom 
og Trilogy.

I sine værker søger Backhaus at koble 
personlig erindring med mere formelle 
og abstrakte kvaliteter i fotografiet. I ud-
stillingen indgår Backhaus’ værker i en 
kunstnerisk dialog med danske Emil 
 Salto (f. 1968).

I den mobile udstillingshal vises i samar-
bejde med organisationen Warzone Free-
lance den enestående udstilling Battle for 
Mosul – Rise of the White Flag. Gennem 
en række mesterlige fotografier skildrer 
den kampen mod Islamisk Stat i Irak med 
fokus på befrielsen af byen Mosul.

Udover at præsentere krigsfotografi af 
højeste klasse sætter udstillingen også 
fotografernes rolle til debat. Projektet 
 viser således ikke bare dramatiske krigs-
scener, men fortæller også om konse-
kvenserne for civilbefolkningen og den 
lokale kultur. Udstillingen inkluderer 
også en række kulturgenstande, som fo-
tograferne blev betroet af de lokale, og 
som de bragte med sig ud af landet for at 
beskytte dem mod krigens rasen. I udstil-
lingen deltager bl.a. fotograf Jan Grarup 
(Danmark).

Desuden kan man i Photo City opleve ud-
stillinger med nøje udvalgte internatio-
nale fotografer:

•  Marta PohlmannKryszkiewicz  

(f. 1978, Tyskland/Polen)

•  Sara Vighi (f. 1969, Italien)

•  Dana Balajovsky (f. 1990, Argentina)

•  Prasiit Sthapit (f. 1988, Nepal)

•  Martin Thaulow (f. 1978, Danmark)

•  Nils Stelte (f. 1989, Tyskland)

Endelig vises udstillingen Skulpturelle 
Landskaber, en kurateret gruppeudstil-
ling, der skildrer indre og ydre landska-
ber gennem skulpturelle og abstrakte 
 fotografier

Den Censurerede Udstilling slår igen 
 rekord
Traditionen tro kan man på festivalen 
opleve Den Censurerede Udstilling, som 
består af nøje udvalgte værker, der er 
indsendt via udstillingens Open Call.
I 2017 slog Copenhagen Photo Festival sin 
egen rekord, da den modtog 242 ansøg-
ninger fra 30 forskellige lande. I år kan 
festivalen endnu en gang melde om 
 rekord – i allerhøjeste grad endda: Der er 
nemlig kommet hele 449 ansøgninger fra 
55 lande.

Redigeret af Ebbe Rosendahl.

Læs alt om festivalen og hold dig 
opdateret på  
www.copenhagenphotofestival.com
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Præsentation af

Lukas Kaminski
Personligt medlem i SDF

Af Ebbe Rosendahl  Foto Lukas Kaminski

Hvem er du?

- Mit navn er Lukas og jeg er 40 år.  

Jeg har boet siden 2008 i Frederiksværk 

sammen med min hustru og vores 3 dej-

lige børn.

Til daglig arbejder jeg som tekniker i et 

laboratorium hos NLMK DanSteel A/S.

Fotografering er min hobby i min fritid.

Hvad har du i fototasken?

- Godt spørgsmål.  Jeg har en stor foto-

taske.  Jeg elsker analoge billeder, så jeg 

har et gammelt kamera Hasselblad 500 

CM til 120 film.

Men jeg fotograferer også digitalt. Til 

mine fotosessions medbringer jeg altid 

en Canon 5Dmk3  og  faste objektiver 

 Canon 50 mm f1,2L  og 70-200mm f2,8II L.

Jeg har for nylig testet det spejlfri  kamera 

Sony A7R2;  jeg synes det er et godt ud-

styr til at bruge sammen med gamle 

 objektiver f.eks. Contax 50 mm f1,4.

Hvilket projekt arbejder du på for tiden?

- Lige nu arbejder jeg på et projekt, som 

jeg kalder ”Shades of Tattoo”.

Jeg leder efter mennesker med interes-

sante tatoveringer, som jeg gerne vil 

tage portrætter af.

Men jeg tror, jeg altid vil fotografere 

kvinder og nøgenhed. Jeg synes det er 

en stor udfordring, og det er det svære-

ste område for mig.

Hvad er din bedste oplevelse som 

fotograf.

- Jeg er en introvert, ret rolig fyr. Jeg tror, 

at fotografering hjælper mig med at få 

venner og kommunikere med andre 

mennesker. Når jeg fotograferer, er jeg 

en anden person og jeg møder hele 

 tiden interessante mennesker gennem 

min fotohobby.

Modeller: Aga & Aga

Modeller: Aga & Aga
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Modeller: Aga & Aga

Modeller: Aga & Aga Model: Aada L.

LUKAS KAMINSKI
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Model: Groot Model: Izabell

Lukas Kaminski Michael Molter

Fotogruppen Biogon

Hvad er din værste oplevelse som 

fotograf?

- Engang under en fotografering satte 

jeg filmen forkert (omvendt) i det ana-

loge kamera og mistede billederne.

Ud over at have et kamera med, 

hvordan griber du dine fotoopgaver 

an?

- Jeg fotograferer mennesker, så det er 

vigtigt at tale med modellen, ser efter 

interessant lys og kigger efter grænsen 

mellem skygger og lys.

Jeg kan ikke lide for megen efterproduk-

tion i grafikprogrammet.

Hvad er dit bedste fotograftrick?

- Jeg kan lide at anvende ældre objekti-

ver på digitale kameraer f.eks. gammel 

Contax Planar 50 mm f1,4 , eller Meyer 

Trioplan 100 mm f2.8.

De giver en dejlig uskarp baggrund i for-

hold til hovedmotivet.

Hvad kan du bedst lide at tage dig til 

når du ikke arbejder?

- For tiden cykler jeg ofte på min moun-

tainbike. 

Hvem inspirerer dig?

- Jeg er inspireret af tidligere mestre udi 

fotografering, f.eks. Helmut Newton, 

 Richard Avedon og Eliot Erwin.

Hvad er din største drøm?

-Hmmm  stor drøm?  … Måske en stor 

udstilling i København.

Der er vel ingen af os som ikke af og til 

har taget os selv i dagdrømmen om et 

skønt hus på egen privat ø med skov og 

strand og uden forstyrrende trafik? Det 

er i altfald sket for mig fra tid til anden 

- tænk sig, ingen bekymringer bare slap-

pe af i solen og nyde naturens stilhed.

 

Som Landskabsfotograf bliver der kørt 

en del kilometer og man ser mange flot-

te og sjove motiver, og hvad sker der så 

pludselig: en dag står man ”ansigt-til-

ansigt” med den store dagdrøm bare i 

meget lille format. Jeg kan her ikke lade 

være med at fundere over hvordan en 

ejendomsmægler ville beskrive stedet i 

en salgsannonce! Næsten uanset hvad 

jeg kommer frem til får, jeg et smil på 

læben og et sjovt lille indslag i hver-

dagen er skabt – er det det vi kan kalde 

et ”pletskud”? Bedøm selv og du kan 

også få et smil på læben.

 

Taget med Canon EOS 1D Mark IV og 

 Canon 70-300/F4.0-5,6 L IS USM på  

ISO 100, 128mm, F8 og 1/125 sec.

Dagdrømme kan blive til virkelighed

PLETSKUD
LUKAS KAMINSKI
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Årets 
Pressefoto

Redigeret af Ebbe Rosendahl

168 FOTOGRAFER HAVDE SENDT 2.041 FOTOGRAFIER OG 49 TV/WEB-PRODUKTIONER IND TIL KONKURRENCEN ÅRETS 

PRESSEFOTO 2017. VINDERNE BLEV AFSLØRET FREDAG DEN 2. MARTS PÅ DET NATIONALE FOTOMUSEUM, DEN SORTE 

DIAMANT I KØBENHAVN. UDSTILLINGEN GÆSTER HEREFTER EN RÆKKE DANSKE BYER, SE MERE PÅ 

 PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET.DK. PÅ DISSE SIDER KAN DU SE ET UDVALG AF VINDERBILLEDERNE OG LÆSE  
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Årets Portræt - Marie Hald, freelance

Juryen holdt af billedet med kropsaktivisten 
fra starten. Det er ikke bare et fint portræt, 
men også en vigtig historie, de har valgt at 
præmiere. Fotografen har fået adgang til et 
meget privat rum, og derfor opstår der også 
en let modstand mellem billede og beskuer. 
Denne kvinde giver så meget af sig selv, og 
man er både tiltrukket af skønheden og lidt i 
tvivl om, om man må kigge. Og lige præcis 
denne blufærdige reaktion understreger 
pointen. Det er samtidigt et meget erotisk 
portræt, der indeholder en stærk stilhed, og 
hvor sårbarheden er vendt til en styrke. Hun 
har lukket os langt ind i sit univers, og det 
bliver så intimt, fordi hun ligger i badet og er 
helt sårbar. Men netop fordi, der ikke er 
nogen provokation i udtrykket eller nogen 
udstillelse af hende, rummer dette billede så 
meget historie og så meget kamp.

Årets Pressefotograf  
- Mads Nissen, Politiken

Hvert et billede i denne kollektion fra Årets 
Pressefotograf står stærkt og rent. Det er så 
supergode billeder, at de næsten er visuelt 
perfekte. De er med andre ord taget af en 
dygtig fotograf, der kan begå sig på de 
bonede gulve, men også i ude i det mest rå 
af det rå, og som formår at finde poesien der 
også. Her er arbejdet på at få adgang, der er 
mættede stemninger og ofte noget malerisk i 
ordets bedste forstand. Det er en fotograf, 
der gør os klogere, og som sætter os ind i 
historierne. Først ser man billederne og bliver 
betaget, så læser man de fremragende 
billedtekster og får mere at vide.

Årets Sportsbillede, Reportage   
- Nikolai Linares, freelance

Dette var en helt klar vinder lige fra det 
øjeblik, dommerne så den første gang. Den 
skilte sig ud fra mængden i en kategori, hvor 
der var mange gode serier. Juryen fik en 
klump i halsen og kunne mærke i hjertet, 
hvordan det er at være barn og opslugt af en 
sport, der fylder alt. Man fornemmer virkelig, 
at dette er disse børns liv, og selv tyren er en 
kalv. Serien er stringent og ualmindelig flot 
visuel med en filmisk æstetik, der førte 
dommerne tilbage i tiden til et ældre Spanien. 
Den er helt enkelt godt fotograferet, det 
gode håndværk står tydeligt frem, vi er med 
de rigtige steder, og fotografen rammer 
balancen mellem dramaet og det fint 
sanselige helt perfekt.

2017

Årets Pressefoto  
- Rasmus Flindt Pedersen, freelance

Årets Pressefoto er rent og ikonisk. Fotogra-
fen er en af de få, der faktisk har været der, 
og han er kommet hjem med fantastiske bille-
der. Det er en historie, der har varet i flere år, 
men som her bliver taget til en ny dimension, 
hvor vi kommer længere og dybere ind, 
selvom vi egentlig var trætte af den. Det er 
det, god journalistik ofte gør. Det er også 
godt fotografi: Velkomponeret med en indre 
spænding skabt af kontrasten mellem 
soldatens løftede hånd og fod, der viser, at 
han er på vagt - og den gamle kvinde, der 
læner sig tilbage og resignerer. Her tager 
fotografen tempoet ud af konflikten og fryser 
dette øjeblik mellem krig og en mulig fred.
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Årets Nyhedsbillede, Udland  
- Jacob Ehrbahn, Politiken

 “Det er bibelsk!” Udbrød en dommer, da 
billederne kom på skærmen. Alle disse 
mennesker har bare rejst sig op og er vandret 
afsted mod overlevelsen. Det er hektisk og 
stakåndet, og man føler håbløsheden og 

desperationen. Man fornemmer også 
mylderet og presset på det afgrænsede 
område, selvom der ikke er nogen oversigts-
billeder taget med drone. I stedet fortæller de 
uendelige køer af mennesker, samt fraværet 
af UNHCR-biler og sække af mad, tydeligt om 
pludseligheden af katastrofen, der er blevet 

så voldsom på ingen tid. Fotografen har 
fundet en ‘knage’ i alle sine smukke billeder, 
som fanger og fastholder os. Og selvom dette 
foregår langt fra Danmark, er der en 
genkendelighed i detaljerne som mobilen og 
Barcelonatrøjen, der dukker frem i den 
spraglede mængde.

Årets Sportsbillede, Action  
- Casper Dalhoff, Morgenavisen 
Jyllands- Posten

Der er drøn på handlingen i vinderbilledet, 
der er plukket fra en serie indsendt i Sports 
Reportage-kategorien. Dommerne kunne slet 
ikke stå for den action, der er i billedet af 
rugbykvinderne, som slås for bolden. Gestik, 
hænder, øjne, munde, hår, snot og mudder 
allevegne - alt fortæller om en sport, som 
ikke er for sjov. Vi er langt fra det polerede 
OL, og i stedet oplever vi en uhørt grad af 
kontakt. Det var især den vilde intensitet, der 
fik dommerne til at dvæle ved ansigterne. 
Billedet er skulpturelt og superflot kompone-
ret, alle er ‘på’ og har fantastiske ansigtsud-
tryk, og hånd samt bagdel går fri af kanten. 
Juryen var også begejstret for hele serien, 
men da den ikke kunne vinde i reportage, og 
der kun kan nomineres et enkelt billede i 
denne kategori, rykkede billedet over i denne 
kategori og vandt.

Årets Reportage, Danmark  
- Mathias Svold og Ulrik Hasemann, 
studerende, DMJX

Dommerne var ikke spor i tvivl om, at 
vinderen af denne kategori er den fine serie 
om Danmarks kyster. Den er gennemarbejdet, 
godt researchet og pinpointer på en 
nuanceret facon noget, der er helt unikt 
dansk. Det er lykkedes fotograferne at finde 
en kreativ, men stram ramme, der tillader 
dem at finde mange forskellige motiver, der 
kan spænde fra de samfundsaktuelle emner 
som forurening, urbanisering og diskussionen 
om ‘Udkantsdanmark’ til dette lettere frivole. 
Her er fællesskab, det nære hverdagsliv og 
sågar globaliseringen, som næsten er vendt 
på hovedet, for det plejer jo at være os, der 
rejser til udlandet for at blive gift … Serien er 
én lang historie og et godt eksempel på, hvad 
man får, når man arbejder med noget over 
tid. Derudover er den virkelig smuk uden at 
forfalde til solnedgangsæstetik. 

Årets Reportage, Udland  
- Mads Nissen, Politiken

Vinderserien portrætterer en historisk 
tragedie. Dette unge land, der ikke kan 
komme på fode, og ender med at ødelægge 
sig selv, før det har fået en chance. Men det 
er ikke en historie, som vi er blevet vist særlig 

mange gange. Kategorien var (igen) i år en 
uhørt stærk, med indædt kamp om nomine-
ringerne. Der blev ikke givet ved dørene, og 
dommernes krav var, at vindende fotografer 
skulle bringe os langt ind i historien. Det er vi 
her. Historien fortæller sig selv i billederne, 
der er godt fotograferede med en fin æstetik, 
der ikke kræver megen efterbearbejdning. 

Fotografen har truffet nogle gode valg og 
derefter redigeret sin serie godt med 
variation og en fin balance med både den 
personlige hverdag og de politiske iagttagel-
ser. “Livets mening er at beholde det og så 
se, hvad der sker”. Finere kan det ikke 
udtrykkes, mente dommerne. 

Dommerjury – fotografier:
Fotojournalist Peter Hove Olesen, pressefotograf Lars Dareberg, professor Mette Sandbye, 

fotojournalist Mette Mørk, dokumentarisk fotograf Sofie Amalie Klougart
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Nicolai Godvin. OFA. Checkmate

Nicolai Godvin. OFA. Return of the Ringwraith

René Jensen. OFA. Past Driving

Bjarne Hyldgaard. Aalborg Fotoklub.  
Hirtshals Lighthouse

Danne Johansen. Personligt medlem af SDF.  
Looking in the past

DE FLESTE KENDER NOK PHOTOGRA-

PHIC SOCIETY OF AMERICA (PSA) SOM 

ET NAVN OG/ELLER LOGO, SOM ER AT 

FINDE I FORBINDELSE MED INTER-

NATIONALE FOTOKONKURRENCER. DET 

ER OGSÅ EN VÆSENTLIG INDGANG TIL 

ORGANISATIONEN FOR MANGE 

MEDLEMMER – ISÆR DE INTERNATIO-

NALE MEDLEMMER, ALTSÅ UDENFOR 

USA. KRADSER MAN LIDT I OVERFLA-

DEN FINDER MAN DOG HURTIGT UD AF, 

AT DER ER MEGET MERE AT HENTE END 

BLOT ENDNU EN FOTOGRAFISK TITEL 

ELLER PRÆMIE. PÅ TRODS AF NAVNET 

ER DET EN VERDENSOMSPÆNDENDE 

ORGANISATION MED MEDLEMMER I 

MANGE LANDE.

Af Leif Alveen, MPSA, EFIAP/g

Organisationen af PSA er meget forskel-

lig fra for eksempel FIAP. Alle led er 

 baseret på en stor mængde frivillige, 

som udfylder en række delfunktioner i 

organisationen. Det har betydning for 

kulturen, da den enkelte oftest ikke vil 

være overbelastet af en stor arbejds-

byrde, og derfor vil være mere tilgænge-

lig for medlemmerne. Det er dog stadig 

frivillige, så forvent ikke svar samme 

dag, men giv folk tid til at have et liv ved 

siden af deres virke i PSA. Hjælpsomhed 

er dog et nøgleord i min oplevelse af 

PSA og de tjenester der tilbydes.

PSA har i mange lande det som de kalder 

en “Membership director”, som jeg lidt 

mere dansk og jordbundet vælger at kalde 

en medlemskontakt. Det er for nyligt 

sket, at jeg er blevet udpeget som med-

lems kontakt for Danmark.

Hvad er så en medlems kontakt? Det er 

en person i hvert land eller område, som 

fungerer som bindeled til den store og til 

tider komplekse organisation, som PSA 

udgør. Det er min opgave at hjælpe og 

guide jer, som vælger at melde sig ind i 

PSA, at svare på spørgsmål og fungere 

som en ekstra kontakt I kan trykke på, 

hvis I har problemer med jeres medlem-

skab. Naturligvis er det også min opgave 

at promovere PSA, og gøre opmærksom 

på hvad der er at finde her.

Det centrale bliver jo så hvad det egent-

lig er man kan finde i PSA. Der udgives et 

månedligt blad, PSA Journal, med nyhe-

der og fotografiske artikler. Afhængigt af 

typen af medlemskab kan dette fås på 

tryk eller som digital version. Dette er 

dog langt fra det vigtigste i min bog der 

tilbydes også blandt andet:

•  Deltagelse i online studiegrupper, hvor 

man kommenterer hinandens billeder, 

og vil få feedback på egne billeder. 

Disse er typisk temaopdelte i for 

 eksempel Mono, Travel, Creative, 

 Portræt, eller lignende.

•  Få en mentor, som er i besidelse af stor 

erfaring på et område man ønsker at 

udforske nærmere.

•  Der tilbydes online kurser i ting som 

billedbedømmelse, sammensætning af 

serier og billedpaneler, individuelle 

 fotokurser i for eksempel portræt eller 

still life.

•  Rejse guide service. Ikke at forstå som 

at guiden rejser med, men at man kan 

konsultere en lokalkendt person for 

tips omkring fotografering i området 

man ønsker at besøge.

•  Klubber kan også melde sig ind, og 

derigennem opnå adgang til særlige 

klubkonkurrencer, hjælp til afholdelse 

af bedømmelser, teknisk assistance og 

lignende. Der udlånes også materialer 

til afholdelse af klubaftener.

Der er meget mere, men det er for om-

fattende at komme ind på her – PSA 

websitet alene omfatter mere end 5000 

sider. Der findes også en dansk under-

side på https://psa-photo.org/index.

php?denmark, men den er endnu under 

opbygning, så vent lidt med at kigge på 

den, tak. Hvis I ønsker mere information 

eller har andre spørgsmål er I velkom-

men til at kontakte mig på mobil: 

61 285 285, eller på email: 

leifalveen@gmail.com.

Til allersidst lidt om hvad det koster, for 

det er jo ikke gratis. For folk bosat uden-

for USA er der to former for medlems-

skab, et digitalt og et fysisk. Det som 

adskiller dem er om man ønsker med-

lemsbladet tilsendt fysisk, eller kan 

 nøjes med det som pdf. Et digitalt med-

lemsskab koster $40 om året, og det 

 fysiske $100. Det hører nok også med, 

at det meste foregår på engelsk, men 

ikke på et niveau som de fleste danskere 

ikke vil kunne følge med på. Der er også 

kurser og udgivelser på spansk og kine-

sisk, men det hjælper nok ikke den gen-

nemsnitlige danske fotograf.

Dansk PSA 
medlems kontakt

Leif Alveen



40 41

Af Vagn-Ebbe Kier

Hvor mange billeder har en god 

fotograf?

Private med en lille familie tager ca. 

1.500 billeder om året. Næsten alle som 

jpg. eller video i mobilformat.

En professionel fotograf gemmer 

5-10.000 billeder årligt i Raw, Tif, 

jpg.,Photoshop med lag og video i 4 K. 

Det stiller store krav til sikkerhed for 

back-up og muligheden for let at kunne 

finde billederne igen.

Hvad fylder et billede?

Skal billeder trykkes i et magasin bliver 

99% af alle vist i en max. størrelse i A4 

eller ca. 30 cm på længste led.

Der er lidt forvirring omkring billed-

størrelse og opløsning

Som tommelfingerregel kan man sige, at 

et godt billede som skal vises i bedste 

kvalitet på tryk skal måle minimum 3500 

Pixels på længste led. Opløsningen er 

ligegyldig!

Et RGB billede vil fylde det samme i 72 

ppi, 240 og 300 ppi hvis det er 3500 Px 

på længste led.

300 ppi er en god standard for levering 

og opbevaring af billeder.

Man kan sige at:

A.  Pixelantallet er billedkvaliteten.  

(Påvirkes af Interpolering og 

beskæring.)

B.  Opløsningen er visningskvaliteten.  

(Påvirker størrelsen i cm)

Som Photoshop fil uden lag vil sådan et 

billede fylde ca. 25 Mb og som god jpg. 

ca. 3,5 Mb. 

Raw filer kan fylde fra 35-50 Mb.

Er der brug for at arbejde i Photoshop 

og gemme lagene kan filen nemt 

komme op på 1 Gb.

Hvad fylder video?

Meget video laves i dag i 4 K, som også 

gør det muligt at framegrabbe i god 

kvalitet.

En 4Kvideo på 1 minut fylder 5 GB. 

Komprimeret ca. 250 MB

En iPhone8 video på 60 minutter i 

4K/60fps (HECV) fylder ca. 50 GB

Hvor stor en HardDisk har vi brug for?

Skal man købe en harddisk til at gemme 

sine billeder på er det i dag fornuftigt at 

købe en HardDisk (HD) på minimum 1 TB. 

På 1 TB (1 TB = 1.000 Gb = 1.000.000 

Mb) kan man gemme: ca. 20.000 RAW 

billeder eller 200.000 jpg. billeder eller 

ca. 3 timers 4 K video.

Orden og overblik

Selv om vi nu har arbejdet digitalt i 

mere end 25 år, har utroligt mange 

fotografer dubletter af de samme 

billeder liggende på computeren og/

eller på forskellige harddiske. Det fylder 

unødvendigt!

Søgning efter billeder foregår igennem 

det gamle stifindesystem, hvor kun 

filikonet er synligt.

– Det må kunne gøres hurtigere!

Sikkerhed og stabilitet

Det værste for en fotograf er at miste 

sine negativer eller digitale billeder, så 

sikkerhed er det absolut vigtigste. 

HardDiske er stadig ustabile, mekaniske 

med roterende glasskiver og kan gå i 

stykker. Der findes ikke HardDiske som 

ikke kan gå i stykker, uanset pris. SSD 

HardDiske er uden mekanik, men koster 

fire gange så meget som en traditionel 

HD.

Som sikkerhed kan man købe RAID 

HardDiske som indeholder flere Diske 

som automatisk kan sikkerhedskopiere 

hinanden, men får en RAID problemer 

kan det være særdeles vanskeligt at 

reparere.

HardDiskens print og strømforsyning 

kan også bryde sammen. Ønsker man at 

redde data fra en HardDisk starter 

taxameteret ved kr. 10.000!

Man kan også lave back-up på DVD, 

men hér kan der også være problemer 

med aflæsning af dataspor efter nogle 

år. Og mange nye computere har ikke 

mere CD/DVD drev.

Uanset hvilken af ovennævnte løsninger, 

kan HardDiske gå tabt ved brand, tyveri, 

og vandskade.

En HardDisk kan være nødvendig ved 

videoredigering, men efter afsluttet 

arbejde er der egentlig ikke brug for 

den. Har du købt din computer med god 

hukommelse er det oftest rigeligt.

Det tager tid at arbejde med digitale 

billeder

Hastighed på HardDiske og ”Skyen”.

Billeder fylder. Èt enkelt billede fylder 

som 25.000 tætskrevne sider i et Office 

dokument, så billeder ER store data-

mængder. Cirka læsehastigheden på:

DVD er  95 Mb/Sek.

HardDiske er fra 130 – 1.500 Mb/Sek.

SSD er fra 550 til 2.800 Mb/Sek

Hukommelseskort ca. 300 - 500 Mb/Sek 

men kommer snart med op til 1.400 Mb/

Sek

Dertil kommer hastigheden på kabler: 

USB 2/3, Firewire, Thunderbolt, Optisk 

etc.

Hukommelseskort kan have hastigheds- 

og kvalitetsbetegnelse hvor det bedste 

er 3/10. 

Vil du i stedet for egen HardDisk bruge 

”Skyen” som HardDisk er det overfør-

selshastigheden for din teleudbyder 

som er afgørende. Bredbåndshastig-

heden kan være:

•  2-9 Mbit. Til at besøge sider på 

nettet. Lettere foto samt tjekke 

netbank og mail.

•  10-19Mbit Du kan se videoer og alt 

andet på nettet også hvis du har 2-3 

computere i brug samtidig.

•  25-35 Mbit. Glimrende hvis du har 

flere computere på nettet.

•  35-100 Mbit. Til den kræsne forbruger.

- disse hastigheder er for ”download”, 

altså det du henter. ”Upload” er det du 

ønsker at afsende til din ”Sky” på 

nettet. De er oftest 20% del af down-

load hastigheden. Dertil kommer 

hastigheden på dit modem.

Selv om du køber en hurtig forbindelse 

på f.eks. 25 Mbit, kan du opleve 

flaskehalse på nettet rundt i verden ved 

upload hvor forbindelsen måske kan 

være 2-5 Megabit. Derfor kan det første 

gang tage tid at uploade dine mange 

billeder. 

Det er bl.a. grunden til at der i Danmark 

bygges store servere for Google og 

Apple, så vi kan få hurtigere upload 

hastigheder fra vores mobiltelefoner og 

computere.

Billeder i ”Skyen”

Der er flere udbydere for at lagre i 

skyen. Men langt de fleste er blot 

arkivering af alle dine filer.

Pas på dem som har meget lav pris eller 

er gratis, da de måske komprimerer 

billederne til lav opløsning og dårlig jpg.

Nogle enkelte er  f.eks. google photos, 

iCloud, pcloud.com, sync.com, amazon 

cloud drive, jottacloud.com. Liveedit.

com som giver mulighed for andres 

adgang og backblaze.com som tilsender 

en HD med alle ens billeder hvis det 

skulle blive aktuelt. Pixieset.com giver 

mulighed for præsentation af album.

BILLEDER 
I ”SKYEN” 
ELLER PÅ 
HARDDISK?
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Prisen for en plads på 1Tb ligger 

gennemsnitligt på ca. 60 kr. månedligt 

eller ca. kr. 700 årligt. 

Adobe Skyen

Hvis du i forvejen bruger PhotoshopCC 

og LightroomClassic som abonnement 

har du allerede en ”Sky” på 20 GB. som 

du mod betaling kan opgradere op til 

5Tb.

Adobe har med LightroomCC, der blev 

lanceret i oktober sidste år, lavet et 

billedarkivprogram som udelukkende 

arbejder med dine billeder fra ”skyen”. 

Når du med LightroomClassic eksporte-

rer dine billeder i Adobe sky lægger de 

sig automatisk i LightroomCC og kan 

findes på alle platforme, windows eller 

Mac, tablets og telefoner.

Back-Up af Computeren

Din computer består af dine program-

mer, dine mails, dine dokumenter og 

dine billeder.

Det er en god ide altid at lave automa-

tisk back-up af hele din computer. Dine 

billeder er måske din levevej og det er 

vigtigt at de er specielt sikret og 

lettilgængelige.

Søge og finde

Ønsker du at arbejde professionelt og 

overskueligt er det vigtigt, at du straks 

ved import af dine billeder tilføjer dit 

navn og dine kontaktoplysninger, samt  

at du tilføjer nøgleord/Keywords om 

billedet f.eks. art, personer og sted 

m.m. Dette gør det umådeligt meget 

lettere senere at finde et billede. 

Afsluttende råd

I fremtiden (læs nutiden) vil alle vores 

data ligge i ”skyen” og vi skal ikke mere 

have et rod af enheder og ledninger. 

Standby strøm til de mange enheder 

kan godt nå op på et beløb som svarer 

til et basisabonnement i skyen.

Køb ca. hvert femte år en god computer 

med rigeligt med hukommelse og brug 

et 128 GB XQD hukommelseskort med 

god og hurtig kortlæser som ”midler-

tidig” HD og gem alt i ”skyen” – og nyd 

hvor enkel din arbejdsplads er blevet!

Arvid Nielsen 

Foto Per Martens

Selv om det siges, at ”det næste billede” 

er det bedste, så er ”Stephanie in 

brown” fra 2016 dog stadig mit yndlings-

billede.

Da portræt- og modelfoto er mine fore-

trukne emner, har jeg søgt en mentor, 

hos hvem jeg kunne dygtiggøre mig. Èn 

sådan har jeg fundet i Jesper Koefoed fra 

Downstairs i København.

”Stephanie in brown” blev til på en stu-

dieworkshop med Stephanie Lauridsen 

som dygtig og tålmodig model. En af år-

sagerne til, at jeg holder specielt meget 

af dette billede, er at det bygger på bru-

gen af chiaroscuro. Altså læren om lys 

og skygge i et kontrastrigt billede. Dette 

emne havde jeg læst meget om, men 

 aldrig rigtig fået lært ordentligt. Under 

Jespers grundige instruktion, fandt jeg 

løsningen med det rigtige lyssetup. 

 Efterfølgende har jeg ofte brugt det i 

mine portrætter.

Billedet er - selvfølgeligt for mig - efter-

behandlet, da jeg lægger stor vægt på 

arbejdet i det digitale ”mørkekammer”.

Sidst, men ikke mindst, betyder det også 

meget for mig, at billedet har opnået 14 

antagelser samt et FIAP Blue Ribbon. 

Det er jo altid dejligt, når andre fotogra-

fer synes om ens billede.

Arvid Nielsen, Alssund Fotoklub

PLETSKUD
BACK-UP I  SKYEN
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Julie Mika-Runa: SOMMERSKOLE FOR 

BØRN OG UNGE 12-16 år

Dato: 23. – 27. juli (uge 30) 2018

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Sprog: Dansk

Pris: 1600 DKK / 20 timers undervis-

ning mandag - fredag. Klokken 12 - 16.

Ikke tilskudsberettiget

Er du mellem 12 - 16 år og vild med at 

fotografere og fortælle historier med dit 

kamera, så er det her en workshop for 

dig. Hver dag får du en ny spændende 

opgave. Og næste dag starter vi med at 

gennemgå billederne fra gårsdagens op-

gave og tale om indhold, former, kompo-

sition, stil, lys og meget mere. Vi slutter 

fredag med en stor udstilling, hvor vi 

printer de bedste billeder, du har taget i 

løbet af ugen og hænger op på væggen, 

inden vi slår dørene op for familie og 

venner. Der kommer til at være fuld tryk 

på, og du kommer til at fotografere, kigge 

på fotografi, diskutere fotografi og tæn-

ke fotografi, som du aldrig har prøvet det 

før. Vi mødes på Fatamorgana hver dag, 

mandag til fredag fra kl. 12.00 - 16.00. 

Fotoopgaverne skal løses udover den 

tid, vi har sammen på skolen. Og så er 

det vist bare at sige god fornøjelse.  

Kh Julie

Morten Bo: HVORFOR EGENTLIG IKKE?

Dato: 30. juli – 03. august (uge31) 2018

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Sprog: Dansk

Pris: 3500 DKK / 20 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 12 - 16.

Alt for ofte bliver det gode billede for-

trudt, frasorteret eller aldrig taget, fordi 

venner, familie og den offentlige mening 

ikke giver dig lov. De ser, hvad de helst 

vil se og ikke det, der gør billedet godt. 

Det gode billede er hjerteblod og ærlig-

hed, erkendelse og tillid, og dit gode bil-

lede er et billede af dig.

På kurset vil du lære at acceptere det 

gode billede. Gennem dagsopgaver, kri-

tik og analyse vil du finde gnisten frem 

og give det gode billede lov til igen at 

blive taget.

Kurset henvender sig til billedbegavede, 

der i en moden alder 50+ tør sige: Hvor-

for egentlig ikke?

Morten Bo stiftede Fatamorgana i 1989 

og har siden holdt sommerskole for børn 

med visuelt talent og undervist unge, 

der ønsker at skabe sig en karriere. Men 

endnu har han ikke været lærer for den 

ældre, der vil genfinde glæden ved foto-

grafi.

Fatamorgana sommerworkshops
Fotoskolen F A T A M O R G A N A åbner igen i år for en række spændende  
sommerworkshops henvendt til alle, der brænder for fotografi. 

Miki Skak - UDSTILLING, KURATERING 

OG DINE BILLEDER I ANDRES ØJNE

- samt hvordan vi kan bruge udstillin-

gen til at tage endnu bedre billeder 

fremover.

Dato: 13. – 17. august (uge 33) 2018

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Sprog: Dansk

Pris: 3000 DKK / 40 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 09 - 17.

Hvad sker der egentlig, når vores bille-

der, projekter og tanker hænges op på 

en væg? Hvad betyder det, når man ind-

rammer, monterer, opklæber eller printer 

bøger?

Hvor meget skal forklares, og hvilke 

 billeder har brug for at tale for sig selv?

Dette er nogle af de ting, vi vil under-

søge sammen.

Gennem eksperimentering, research, 

samtaler, ophængning og kritik vil vi gå i 

dybden med hinandens billeder og bil-

ledernes selvstændige behov og agens. 

Vi vil fotografere efter en fælles opgave, 

tage på udstillinger sammen og til sidst 

opbygger vi vores egen udstilling med de 

billeder og værktøjer, vi har tilegnet os i 

løbet af ugen.

Vi vil finde poesi, miskommunikationer, 

spejlinger og snakke om forskelle mel-

lem kunstnerens intention og publikum-

mets modtagelse. Vi vil blive bedre til at 

se på kunst, snakke om den, kuratere 

den, udstille den og derigennem også 

blive bedre til at skabe kunsten.

Billedkunstner og kurator Miki Skak står 

bag en lang række udstillinger og arran-

gementer. Han har udstillet/kurateret/

arrangeret i bl.a. Ping Pong Kælderen i 

Charlottenborg, Vesterbro Natkirke, 

 Galleri Q, Et Andet Sted, Galleri Glad Sol, 

Skt. Annæ Plads og Monastic. Han har 

undervist på Fatamorgana, Det Kongelige 

Danske Kunstakademi og Bornholms 

Højskole og er medstifter af kunstmaga-

sinet Har Magazine.

Lærke Posselt: DIT PERSONLIGE 

BILLEDSPROG

Dato: 06. – 10. august (uge 32) 2018

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Sprog: Dansk

Pris: 3500 DKK / 40 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 09 - 17.

I workshoppen vil vi arbejde på at ud-

vikle dit fotografiske billedsprog og per-

sonlige blik. Vi vil tale om at se lyset og 

at mærke det, man fotograferer. Du vil 

blive opfordret til at udfordre dig selv og 

producere fotografier med nerve, stem-

ning og væsentlighed. Du vil træde et 

skridt længere ind i dit eget eller i andre 

menneskers liv og mindske afstanden 

mellem dig og dem, du portrætterer, 

mellem dine ideer og det færdige billede.

Kurset vil være en blanding af inspirati-

onsoplæg, masser af fotografering, fæl-

les billedgennemgange, færdiggørelse af 

billeder og individuel vejledning omkring 

dit eget fotografi.

Lærke Posselt er en af ung dansk foto-

grafis helt store stjerner. Hun er en kniv-

skarp dokumentar- og reportagefoto-

graf, der er efterspurgt på nogle af de 

største redaktioner verden over som The 

New York Times, Amnesty International 

og Politiken. Men hun er også en mester 

indenfor portrættet: at komme helt tæt 

på og skabe det intime portræt. Som når 

hun f.eks. i sit projekt “Gender Bender” 

portrætterer unge transkønnede, og for-

mår at gøre den lille historie til noget 

alment menneskeligt igennem portræt-

tet. Gå ikke glip af en uges intens 

master class med en af landets førende 

 fotojournalister.

 •••   Tilmelding: fata.dk   •••Foto Lærke Posselt

Foto Gerhart Richter Dia BeaconFoto Kristian Dalby Arbs

Foto Karla fra Sommerskolen
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SIGNATURA UDSTILLEDE I PÅSKEN I 

ÆRØSKØBING I HAVEHUSET I DOMMER-

GAARDEN. UDSTILLINGEN AF DE 5 

MEDLEMMERS VÆRKER VAR VELBE-

SØGT OG DET VAR DEJLIGT AT VÆRE TIL 

STEDE OG TALE MED PUBLIKUM. DET 

ER EN FANTAS TISK OPLEVELSE AT SE 

UDSTILLINGEN TAGE FORM OG MÆRKE 

STEMNINGEN NÅR FOLK GÅR RUNDT 

OG BETRAGTER BILLEDERNE.

Af Torkil Michelsen,  
Fotogruppen Signatura

Egentligt talte vi i gruppen kun sporadisk 

om at udstille vore billeder uden at kom-

me i dybden med opgaven. Dette gentog 

sig i flere omgange, navnlig når temaet 

var: Hvad skal vi i grunden bruge vores 

billeder til.  Der var både for og imod at 

udstille. Disse modsatrettede synspunk-

ter kan flere sikkert nikke genkendende 

til. Kunne vi f.eks. bare nøjes med at vise 

vore billeder på en skærm og så scrolle 

videre, som på mobiltelefonen?  Bare se 

uden ord! Var en papirløsningen et 

must?

Under vore fællessamtaler blev flere og 

flere uafklarede spørgsmål taget op. Der 

kom bl.a. udsagn om, at ”jeg har ikke 

 behov for at udstille” eller ”at mine foto-

grafier ikke er gode nok til at vises på  en 

fotoudstilling”. Og hvad gør man så? 

 Lader man bare være med at udstille 

 eller skal det afprøves; vise sine bedste 

billeder for ukendte?

Det skulle se godt ud!

Når vi i Fotogruppen SIGNATURA endelig 

valgte at lave udstilling skete det på 

 initiativ fra Signaturamedlem Lilian Stubbe 

der bor i Marstal og vi andre slog straks 

til. At udstillingen tilmed skulle afvikles 

på Ærø, fandt en af os ret så eksotisk.

I vore efterfølgende overvejelserne talte 

vi om udstillingsstedets størrelse, som 

satte grænser for billedantallet og stør-

relsen på rammerne. Vi ønskede ikke at 

plastre lokalets vægge til med vore bil-

leder. Det skulle se godt ud! 40x50 cm 

rammer var på lager. Nu kunne vi så gå i 

gang med produktionen af vore billeder. 

Flere af os printer selv og de der ikke har 

en printer, hjælper vi andre med at printe 

for. Dernæst skulle printet frames. Her 

anvendte vi syrefri karton, som vi tilskar 

med Logan Cutter. Passe partoutet frem-

stod. Nu manglede monteringen i 

Fotogruppen SIGNATURAs 
udstilling i Ærøskøbing

Underwater. Foto Dorthe Jakobsen

Der gav en dejlig fornemmelse når gæsterne ved ferniseringen gik rundt og så på gruppens billeder. Foto: Torkil Michelsen

Winter wonders. Foto Lillian Stubbe

ÅRETS PRESSEFOTO 2 0 17
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Der kom nemlig virkelig mange besøgende 

i påskedagene, så måske vi atter kalder 

til udstilling i Ærøskøbing. En ny udstil-

ling er mulig i påsken næste år. En gæst 

inviterede os til at udstille i sit galleri i 

Ærøskøbing 2019 efter at have set vor 

udstilling.

Vindere til den store guldmedalje

Vi oplevede flere spændende episoder, 

f.eks. da en gæst, fru Pylle, spurgte til, 

hvorfor billederne manglede titler. Disse 

savnede hun. Ulla, også gæst og for-

mand for den lokale kunstforening gav 

betingelsesløst Fru Pylle ganske ret og 

begge forklarede, at en titel på billederne, 

ville lede beskueren ind i fotografens bil-

ledverden. Og sådan kan det gå, når 

man udstiller sine fotografier; man kan 

lære noget.

Sliddet og timeforbruget lagt i opgaven, 

blev indløst af at høre udtrykkene: ”utro-

lig flot udstilling” eller ”den bedste der 

har været!”.

Vi i Fotogruppen SIGNATURA kaster os 

senere igen ud i et lignende projekt. For 

fakta er jo, at vi alle blev vindere til den 

store guldmedalje i påsken i Ærøskøbing.

Eftertænksomhed: Vi er mindet om, at 

det er i vore fællesoplevelser, vi udvikler 

os og får lysten til at være med i et fæl-

lesskab, nu med referencer til en succes-

fuld fotoudstilling.

 alurammen. Almindeligt glas beskyttede 

printet. At print, syrefri karton, aluram-

me med glas har en pris fortrænges, når 

man ser det færdige resultat. Endelig 

talte vi meget lidt om at det skulle være 

muligt at købe vore billeder. Det blev dog 

ikke noget vi havde i fokus.

Godt gået folkens!

Da alle forberedende opgaver var gen-

nemført, værker ophængt, kunne vi tilla-

de os at gå 3 til 4 skridt baglæns og ud-

trykke: ”Hold nu helt op, hvor er det 

blevet flot”. Nu afventede vi de besøge-

nes komme.

Og sådan er det, uanset om stedet er 

stort eller lille, på landet eller i byen eller 

hvor det nu er. Det vigtigste er vore bil-

leder på væggene og at gæsterne kom-

mer og kikker på. 

Dén oplevelse vil jeg gerne videregive 

her og opfordrer dig som læser, at tage 

fat om og ikke parkere en udstillings-

mulighed i tankerne og som bare bliver 

dér. Typisk er der én i gruppen, der tager 

initiativet. Støt vedkommende og stig på 

vognen!

Fotogruppen SIGNATURA udstillede i 

 påsken. Lilian Stubbe, lokalkendt, gjorde 

et stort arbejde med annonceringen og 

ophængning af plakater i byen. Det viste 

sig at bære frugt.

Kysset i Tuilerierne. Foto Torkil Michelsen

Træer og bull. Foto Stefanie Zawaska

Foto Nicolaas M. Rood

SIGNATURA UDSTI LLER PÅ ÆRØ SIGNATURA UDSTI LLER PÅ ÆRØ
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Hvad kameraet så – fotografi i Brandts samling

09. 02. 2018 – 12. 08. 2018

Brandts har inviteret billedkunstner Jesper Rasmussen til at gå på opdagelse i 
deres samling af mere end 10.000 fotografiske værker. Det er der kommet en 
højst poetisk og overraskende rejse gennem fotografiets historie ud af. Jesper 
Rasmussen har valgt otte af de mest traditionelle og gennemgående kapitler i 
fotografiets historie ud – så som landskabet, portrættet, mennesker og arkitektur. 

OBS: Samtidig kan du se to flotte udstillinger om filmskaberen Lars von Trier og 
den belgiske tegner Hergé som skabte Tin Tin.

Brandts, Brandts Torv 1, Odense
Mandag: Lukket  Torsdag: Kl. 12-21  Tirsdag-søndag: Kl. 10-17
Gratis adgang torsdage 17-21

Gaza Works af Kent Klich. Fotos af hverdag og krig

14. april 2018 - 2. februar 2019

Livet i Gazastriben. Den svenske fotograf Kent Klich har 
dokumenteret livet i Gazastriben siden begyndelsen af 2000-tal-
let. Han tilbyder et alternativ til massemediernes kortlivede, 
sensationslystne opmærksomhed på konflikten. Klich vil vise os 
de vilkår, indbyggerne i Gaza må leve – og dø – med. Med sin 
interesse for de personlige fortællinger fokuserer han på krigens 
konsekvenser i hverdagen. Udstillingen Gaza Works viser seks 
serier, som Klich har skabt i samarbejde med organisationer, 
eksperter og aktivister inden for palæstinensisk historie, 
menneskerettigheder og retsvidenskab. 

Særomvisning
Onsdag 13. juni 2018 kl. 17
Artist Walk - Kent Klich
Fotografen viser rundt I sin egen Gaza-udstilling
Det Kongelige Bibliotek, København K, Den Sorte Diamant

Vogue like a painting

5. maj - 2. september 2018

Kunstforeningen GL STRANDs nye sommerudstilling, vogue like a 
painting, tager publikum med på en rejse ind i modefotografiers 
inspiration fra maleriet. I en omfattende præsentation af monumen-
tale og visuelt overdådige fotografier fra modemagasinet vogues 
 arkiver udstilles værker af nogle af tidens mest toneangivende 
fotografer.

Fotografer som Annie Leibovitz, Sheila Metzner, Cecil Beaton, Horst P. Horst, 
m.fl. er i perioden fra 1930’erne til i dag blandt nogle af verdens mest 
indflydelsesrige modefotografer og alle tilknyttet Vogue. Udstillingen Vogue 
Like a Painting stiller skarpt på modefotograferiets inspiration fra maleriet 
og forskellige kunsthistoriske perioder. 

Kunstforeningen GL STRAND, Gl. Strand 48, 1202 København, www.glstrand.dk
Åbningstider: tirs-søn 11-17, onsdag 11-20, mandag lukket.

Peter Lindbergh, One Enchanted Evening (Ay-meline 
Valade, Bette Fran-ke, Elza Liujendijk and Zuzanna 

Bijoch), 2012. 90 x 130 cm. Charcoal Based Mineral 
Pigments on Fine Art Acid Free Paper on forex. 

©Peter Lindbergh Studio, Paris /Gargosian Gallery

Udstillinger
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Dansk Fotografi

3
AUGUST  2017

Dansk Fotografi

4 NOVEMBER  2017

Dansk Fotografi

2 MAJ 2018

Dansk Fotografi

1 MARTS 2018

HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT 

VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR 

DANSK FOTOGRAFI

Medlemsbladet Dansk Fotografi

Medlemsblad der udkommer 4 gange år-

ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. 

Bladet er af høj kvalitet og indeholder 

nyheder fra SDF samt mange forskellig-

artede artikler om og for danske fotogra-

fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især 

medlemmernes egne arbejder og arran-

gementer prioriteres højt. 

Den nationale

Som medlem af SDF kan du deltage på 

Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio-

nale er SDF’s årlige konkurrence med 

indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel-

sen bliver de antagne værker udstillet i 

forbindelse med vores årlige landsmøde, 

der afholdes omkring uge 40. Efter ferni-

seringen kan du se alle de antagne bil-

leder samt et lille udvalg af dommernes 

egne værker. På landsmødet vil der også 

være lejlighed til, at se billeder fra dem 

der i årets løb har ansøgt om en fotogra-

fisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédé-

ration Internationale de l’Art Photogra-

phique)

Fotografisk årbog

Hvert år primo oktober udkommer Foto-

grafisk Årbog, som indeholder et repræ-

sentativt udsnit af billeder produceret af 

SDF’s medlemmer i det forløbne år. 

Årbogen er på 122 sider. Årbogen ud-

leveres gratis til alle vores medlemmer. 

Landsmøde

Der afholdes hvert år et landsmøde om-

kring uge 40. Det arrangeres på skift for-

skellige steder i landet, og altid i samar-

bejde med en eller flere klubber, som 

påtager sig det praktiske arbejde. På 

landsmødet er der bl.a. fernisering på 

Den Nationale/DM i fotografi, work-

shops, generalforsamling med valg til 

bestyrelsen, og ikke mindst en masse 

hyggeligt samvær fotografer imellem. 

Landsmødet løber fra fredag til søndag.

SDF udland

SDF har en udlandsafdeling som repræ-

senterer Danmark i verdensforbundet 

FIAP, SDF Udland udsender udvekslings-

mapper, og har kontakt, til fotografiske 

landsforbund i hele verden. SDF Udland 

kan også hjælpe dig eller din klub med at 

skabe kontakt til en venskabsklub i ud-

landet, samt med deltagelse på FIAP og 

PSA godkendte saloner (Fédération 

 Internationale de l’Art Photographique 

og Photographic Society of America).

FIAP titler

Når du opnår mange antagelser på FIAP-

godkendte saloner, kan du med tiden 

søge om at få tildelt forskellige FIAP-tit-

ler med diplom og emalje emblemer. 

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften 

med en fra bestyrelsen – også for IKKE 

medlems-klubber. Emner aftales på for-

hånd og der betales kun for transport, 

kontakt SDFs formand.

Foredragsholdere

I folderen “Alt om SDF”, som kan down-

loades fra sdf.dk, kan du finde navnene 

på gode foredragsholdere. Emnerne 

spænder vidt og er en oplagt idé til en 

 oplevelsesrig klubaften.

Så mød ligesindede i SDF
Fotograferer du også?

Meld dig ind i SDF på sdf.dk

Fotografisk Årbog

2017
Selskabet for Dansk Fotografi



Vi arbejder aktivt for at værne om naturen og 
sørger for, at du kommer i mål på en miljøvenlig 
og bæredygtig måde.

Vi sætter en stor ære i at gå forrest mht. an-
svarlig produktion og arbejdsmiljø. Derfor tager 
vi ekstra hånd om både vores medarbejdere og 
det omgivende samfund. 

GRØNT materiale til børnene!

Vi bruger en del af vores overskud til at støtte 
og hjælpe børn i Danmark. Vi har f.eks. udar-
bejdet malebogen ”Min helt egen malebog”, 
som produceres på affaldspapir. Malebøgerne 
udleveres bl.a. af Danske Hospitals Klovne på 

de danske sygehuses børneafdelinger,  
og mere end 2.000 børneinstitutioner har  

allerede modtaget malebogen. 

LILLE TRYKKERI – STOR OMTANKE

74 65 01 01 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk
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