Hønefoss Kamera Klubb inviterer til fotogruppe
Hønefoss Kamera Klubb ønsker å starte en fotogruppe.
Fotogruppa vil jobbe med et prosjekt som har arbeidstittelen «24 timer i Hønefoss». Dette vil bli en
bildeserie på 24 bilder, et bilde fra hver time på døgnet. Bildene vil ikke bli tatt i samme døgn, men
over en tid fra august til desember. Det er dette vi skal jobbe med i gruppa. Prosjektet vil ende opp
i en utstilling som skal henge i kultursenteret i forbindelse med Krafttak for kultur første helgen
i februar 2015.
Detaljer om gruppa og arbeidet:
 Gruppa er for både nybegynnere og viderekommende medlemmer.
 Gruppa vil ledes av et par medlemmer av klubben.
 Det vil være mentorer for nybegynnere slik at de får hjelp med kamerateknikk etc.
 Gruppa bestemmer hvilke oppgaver som de trenger å gjennomføre for å få prosjektet i havn.
 Deltagerne må også regne med å jobbe på egenhånd og sammen med to eller tre andre for å
løse et tema/motiv.
 Alle typer bilder er godtatt, både det rene fotografiet og kreative ideer løst i Photoshop.
 Gruppa får en mulighet til å leie inn instruktører til workshops som støtter prosjektet.
 Temaer som vil bli belyst i gruppa vil typisk være
o Å finne motiver til prosjektet, hva slags motiver skal vi ta bilder av?
o Bildekomposisjon
o La bilde fortelle en historie
o Opptaksteknikk
o Råfilbehandling i Lightroom.
o Konvertering av bilder til sort/hvitt
o Bildevurdering
o Utvelgelse av bilder til utstillingen
 Mål med gruppa: Lære mer, sosialt fotosamvær, tøye grenser, ha det gøy, vise fram klubbens
arbeid for andre.
 Ved prosjektslutt vil vi foreta en evaluering for evt. å fortsette med gruppa, men med et annet
tema for neste semester.
Ønsker du å være med på dette så ta kontakt med Geir Hansen på hansen-g@online.no innen
15.8.2014, men bruk gjerne sommeren til å samle bilder fra forskjellige miljøer i Hønefoss. Miljøer kan
være diverse Arbeidsplasser, Portretter, Hringarike, Ringeriksmaraton, Ny arkitektur, Gammel
arkitektur, Fossen i fri flyt, Dronning Tyra, På kamp med HBK, Fosseberget, Gatefoto,
Hønefossrevyen, Knøttefestivalen og andre arrangementer som arrangeres gjennom sommeren. Vi
vil etterstrebe å få bilder som er spesielle og som ikke har vært tatt før, og som kan engasjere
betrakteren.
Vennlig hilsen styre i Hønefoss Kamera Klubb

