
13. november - 12. december 2021

Næstved Fotoklub

NÆSTVED KUNSTFORENING
Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 9/2021



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Næstved Fotoklub

lørdag den 13. november kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af redaktør Anita Corpas,

Sjællandske Medier, Næstved

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2021

13/11 - 12/12 Næstved Fotoklub

Udstill ingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 14 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 13-16, torsdag-søndag 12-17, øvrige dage lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 9819 4577485637 Næstved Kunstforening er grundlagt
25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 21 46 49 42. Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk
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Næstved Fotoklub - 80 år og vaccineret mod sløvsind!

I år kan Næstved Fotoklub fejre sin 80-årsfødselsdag, og klubben har gjort sig
ekstra umage med at sammensætte en flot udsti l l ing ti l Næstved Kunstforening
- med et udsnit af de bedste bil leder, som klubbens medlemmer har skabt i de
senere år. Ambitionen er at vise, hvor bredt fotografiet spænder, og hvad
fotografiet kan ud over den umiddelbare tekniske registrering.

Dorte Sandorff

Næstved Fotoklub blev dannet i 1941 af en gruppe mennesker, der på trods af
besættelsen insisterede på at få plads ti l deres passion for fotografi. I dag har
klubbens medlemmer den samme passion for gode bil leder i en verden med
flere bil leder end nogensinde.

De tekniske muligheder er helt anderledes nu end i 1941, og selv den bil l igste
smartphone kan tage teknisk fremragende bil leder. Men det er ikke alene
teknikken, der afgør, om et bil lede er godt og brænder sig fast i bevidstheden.
Faktisk kan man ikke helt præcist afgøre, hvad det er, der gør et bil lede godt,
men nogle gange, så er den der bare. I fotoklubben vil de gerne have flere af
den slags oplevelser.

Faktaboks om det gode billede:
Det er ikke en eksakt videnskab, men egenskaberne ved et godt bil lede
er bl.a. , at det

- ti ltrækker sig opmærksomhed
- er interessant, også ved nærmere eftersyn,
- har enkelhed/er ukompliceret
- fortæller en historie, der umiddelbart kan opfanges,
- har en teknik, der understøtter uden at dominere.



At blive en bedre fotograf:

Ambitionen om at udvikle sine evner som fotograf kræver, at man øver sig og
bliver udfordret. Det er formålet med Næstved Fotoklub at skabe rammer, der
gør det muligt for dem, der vil . Klubben arrangerer fotokonkurrencer, som er et
ti lbud ti l de fotografer, der vil udfordres og måle sig med andre – og vil mærke
fornemmelsen i maven, når der er anerkendelse fra en dommer og de andre i
klubben eller anerkendende nik på en udsti l l ing. Man bliver inspireret ti l at
gøre sig umage, og så bliver man en bedre fotograf.

I snart 40 år har klubben haft lokaler på Grønnegades Kaserne Kulturcenter,
hvor der er møde hver torsdag aften. Derudover arrangeres ture ti l fotogene
lokaliteter, hvor deltagerne kan få en fotosnak og inspirere hinanden ti l det
bedste udbytte af motiverne.

Klubben arrangerer en række udsti l l inger hos virksomheder og institutioner,
hvor klubbens medlemmer kan vise deres bil leder. Flere afdelinger på
Næstved Sygehus, Næstved Bibliotek, Turistforeningen og Kræftrådgivningen i
Næstved er faste samarbejdspartnere. Man bestemmer selv, hvilke bil leder der
skal hænges op, og alle medlemmer, som vil deltage, får mulighed for at
deltage i en udsti l l ing flere gange om året.

Hvert år på kulturnatten i Næstved har Næstved Fotoklub en stor udsti l l ing i
Gamle Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Det var også ti lfældet i
år, 2021, hvor op mod 1.000 besøgende kunne se ca. 300 udvalgte fotografier,
hvor der var tænkt l idt dybere over, hvordan de skulle tages, bearbejdes og
vises frem, end mange af de bil leder, vi el lers ser hver dag. Klubbens aktive
fotografer har meget forskell ige interesser. Derfor spænder fotografierne fra
rejsefotos og gadefotos over fotos fra lokale naturområder ti l portrætter og
kreative fotografier. Næstved Fotoklub vil gerne give inspiration ti l al le, der
tager bil leder med kamera eller mobil . Klubben vil også gerne provokere eller
overraske med nogle anderledes bil leder.

Allan Jensen



At måle sig med de bedste:

Før eller siden får man lyst ti l at måle sig med de bedste. Derfor deltager
Næstved Fotoklub hvert år i den landsdækkende nationale fotokonkurrence
sammen med landets mange andre klubber organiseret under Selskabet for
Dansk Fotografi. Siden konkurrencen blev startet i midten af 1970’erne, bl.a.
på initiativ af Næstved Fotoklub, har klubben næsten hvert år været blandt de
tre bedste på landsplan.

Derudover får adskil l ige medlemmer løbende fotografier antaget og præmieret
ved censurerede fotoudsti l l inger i de andre nordiske lande og i det øvrige
udland. Det kan være et stort skridt at sende bil leder ti l en internationalt
anerkendt fotokonkurrence, hvis man er helt alene med sit fotografi. Men som
medlem af Næstved Fotoklub kan man prøve sig frem i klubbens konkurrencer.
Kan man få anerkendelse for sine bil leder i den kreds, så kan man også få det
på nationalt og internationalt niveau.

At udfordre verden:

Michael Holm Hansen

Siden 1983 har Næstved Fotoklub som den eneste danske fotoklub, i starten
som den eneste i Norden, selv arrangeret en international fotokonkurrence.
Under navnet ”The Golden” er der gennemført tæt ved 30 konkurrencer med
mange tusinde deltagere fra hele verden. Konkurrencen er anerkendt af de
vigtigste internationale fotoorganisationer, som kontrollerer, at den er retfærdig
og opfylder en række krav ti l upartiskhed og fair bedømmelse af alle bil leder af
en dommerkomite med internationalt niveau. I de første år var alle bil leder på
papir, og der blev trykt et katalog med konkurrencens bedste bil leder. I dag er
alle bil lederne digitale, og kataloget er også digitalt.

Kontakt til klubben kan findes på hjemmesiden www.naestvedfotoklub.dk eller
til Formand Freddie Hansen, freddieh@mail.dk, tlf. 23 29 18 51



Referat fra generalforsamling den 29. september 2021



Ferniseringsvinder

Vinder af ferniseringsgevinsten ved den seneste fernisering blev
Hanne Simonsen, som her ses ti l venstre i bi l ledet med kunstneren
Lene Stevns Jensen i midten og udsti l l ingsåbner Kirsten Devantier ti l
højre. Titlen på gevinsten, som ses i baggrunden, er “Relief i stentøj,
enhjørning”.






