
 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

hemingwayclub.dk/hcgreve-mandag 

Facebook gruppe: ---- 

Indbetaling / ture, arrangementer: 

konto nr. xxxx 

eller mobilepay: yyyy 

Vi mødes hver mandag !  

kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

HCmandag  møde den 23/9 2019 

Vi havde besøg af Claudius fra HC torsdag, som havde et meget 

spændende indlæg om teknikken bag et godt billede.  

Claudius startede med at give nogle eksempler på et ”dårlige” 

billede, som var rodet og ikke særlig interessant for andre end 

fotografen selv. Herefter viste han et andet billede med stort set 

samme motiv, men hvor der var et klart budskab i billedet, også for 

andre end fotografen selv.  

Herefter gennemgik Claudius de forskellige fotografiske teknikker 

med placering af motivet på diagonalerne, i det ”gyldne snits” fire 

punkter eller centrum. Eksemplerne som blev vist, illustrerede med 

tydelighed at placeringen er altafgørende for budskabet i det 

enkelte billede. Herefter blev der kort fortalt om farverne og 

farvesammensætningen i et ”godt” billede, Hvorefter der til sidst 

blev vist eksempler på hvordan mørke billeder eller billeder med 

overvægt af for eksempel blå farve kan rettes op i 

billedbehandlingsprogrammerne. 

Alt i alt et super spændende og meget lærerigt indlæg, som 

undervejs blev krydret med de mange oplevelser, som Claudius har 

haft gennem de mange år, han har arbejdet forskellige steder i 

Afrika.  

Indlægget blev afsluttet med en livlig debat om forskellige 

fotografiske emner, herunder specielt hvilke regler og love der 

gælder, når man fotograferer andre mennesker. Her skelnes 

mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Claudius viste 

eksempler på begge typer billeder. 

Link til datatilsynets om dette emne: 

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-

internettet/ 

 

På næste møde den 30. september, 

vil Gert Petersen, som er 

Farmaceut, fortælle os om medicin. 

Med en vinkling som kan have 

interessere for os mænd.  

Vi holder efterårsferie i uge 42, 

mandag den 14 oktober.    

Næste møde: mandag den 30. sep. 

I Greve Borgerhus 

Niels Adamsen 

Vi fik igen et par gode tip om 

aktiviteter der eventuelt kan 

komme på agendaen fremover. 

Nærmere om dette når 

mulighederne har fået lidt mere 

”kød” på. Vi har stadig brug for at få 

ideer fra jer alle sammen, så kom 

endelig frem af busken og send en 

mail eller tag fat i en af os 

koordinatorer på de næste møder.  

Vi var 25 fremmødte medlemmer, 

ud af 39 tilmeldte. Hvilket er helt 

fantastisk efter kun 3 ugers 

eksistens. På mødet snakkede vi 

om, hvor grænsen for antallet af 

medlemmer skulle være. Det blev 

besluttet at grænsen skulle være 60 

tilmeldte medlemmer.   

Claudius, “det gode billed” 25 HC tilhører 
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