
INVITATION TIL FOTOMØDET
PÅ MEDIESKOLERNE

Lørdag 16. maj 2020 kl. 10.00-14.00

Kære fotoklubber,

I anledning af festivalen Fotodage Viborg har vi den store glæde at invitere jer til Fotomødet på Me-
dieskolerne, der i år finder sted for tredje gang. 

Fotomødet er en særlig inspirationsdag for alle jer, der elsker at fotografere og går op i fotografi. Det 
alsidige program finder I på de næste sider. Det tæller blandt andet udstillinger, talks og offentlig 
portfolio review. Der er fri entré til Fotomødet og man kan komme og gå, som man vil.

Foruden aktiviteterne på Medieskolerne kan I naturligvis besøge festivalens udstillinger i midtbyen – 
heriblandt Årets Pressefoto 2019, Politikens fotografers bedste billeder og Hverdagsbilleder skabt af 
Jyllands-Postens fotografer. Programmet for Fotodage Viborg, der finder sted 2.-17. maj 2020, offent-
liggøres på fotodage.dk i starten af april.

Vi håber, at I vil rundsende denne invitation til medlemmerne af jeres fotoklubber og også meget 
gerne til andre fotointeresserede i jeres netværk, der selvfølgelig også er meget velkomne. 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte tovholder for Fotomødet Daniel Hoffmann på 
daniel@medieskolerne.dk.

Vel mødt!

Medieskolerne og Fotodage Viborg
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Talks og portfolio review

Kl. 10.15-11.05
Talk med fotograf Marc Roed

Marc Roed er en alsidig fotograf, der mestrer mange genrer: Portræt-
ter, landskabsfotografi og musikfotos. I denne talk kan du opleve en 
perlerække af hans bedste fotos og høre ham fortælle om, hvordan de 
er blevet til. 

Kl. 11.15-12.05
Talk med fotograf Kimmo Peltola

Kimmo Peltola bor tæt ved et af Viborgegnens smuk-
keste landskaber: Hald Sø og Dollerup Bakker. Mange 
af hans billeder – landskabs- og naturfotos – er blevet 
til i dette område, men han ynder også at tage på 
vandreture rundt omkring i Europa, naturligvis med 
kameraet som tro følgesvend. Kimmo Peltola har en 
særlig forkærlighed for HDR-fotografi, som giver gode 
muligheder for et ekspressivt udtryk. 

Kl. 13-14
Offentlig portfolio review

Har du brug for kvalificeret feedback på dine fotografier? 
Så læg vejen forbi og vis dine billeder til undervisere med 
tilknytning til Medieskolerne, der har blik for at spotte 
udviklingspotentiale og talent. For at få feedback, skal du 
tilmelde dig efter først-til-mølle-princippet til Gunner Bys-
kov på Medieskolerne, byskov@medieskolerne.dk, senest 
13. maj. Du skal medbringe 10 billeder på et USB-stik. Alle 
er velkomne til at kigge forbi og lytte med.
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Stande og udstillinger

Kl. 10-14
Fotoeventyr i Kathmandu og Himalaya

En udstilling med fascinerende billeder fra Jesper Durups private fototur til Nepals 
multikulturelle hovedstad Kathmandu, hvor østen møder vesten og verdens religion-
er udleves fredeligt side om side. Udstillingen omfatter også fotos, som er taget på 
en trekking-tur i Mt. Everest-regionen i Himalayabjergene, hvor højdepunktet var 
et bjergpas i 5.340 meters højde. Som noget helt særligt omfatter udstillingen et 2 
meter langt panoramaprint. 

Kl. 10-14
Betragtet og betaget

Niels Linneberg har dyrket street-fotografering gennem mange 
år. På Fotomødet viser han en serie helt særlige billeder, som 
er taget på museer i ind- og udland. Niels Linneberg fortæller: 
”Jeg kommer ofte på museer, mest kunstmuseer, og nyder at 
opleve kunsten. Jeg har imidlertid for vane at kigge i den mod-
satte retning af alle andre. Så rettes min opmærksomhed mod 
dem, der omgås kunsten.” Han tilføjer: ”Jeg leder efter og prøver 
at indfange relationen mellem kunstværket og beskueren. Folk 
reagerer forskelligt på kunsten, og måske skaber det en sprække 
ind bag facaden.”

Kl. 10-14
Mød klubben Fotorammenviborg.dk

Klubben har kaffe på kanden, viser billeder og fortæller om 
klubbens aktiviteter. Den har desuden medbragt det seneste 
fælles indkøb: Et MIOPS Splash Kit, der giver nye og interes-
sante muligheder, når man tager dråbefotos. Kig forbi og få en 
demonstration af udstyret. Har du dit kamera med, kan du selv 
prøve (hvis kablerne matcher dit kamera)!
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Stande og udstillinger

Kl. 10-14
Skandinaviens bedste fotolaboratorium

Kig forbi Nordic Digital Labs stand og få inspiration til at præsentere og printe dine 
billeder på nye måder. Du kan få indblik i printtyper, tryksager, hæfter, bannere, 
albums mm. 

Kl. 10-14
Plade- og rullefilmskameraer 1910-2000

Anders Borg fra Mogenstrup Fotomuseum og Fjends Fotoklub præsen-
terer et udvalg af de mange kameraer, han har i sin samling. Sammen 
med kameraerne kan man opleve fotos, som Anders Borg har taget 
med dem, og se de enkelte kameraers særlige egenskaber. 

Kl. 10-14
Fotografelevernes bedste skud

Medieskolernes fotografelever viser et overflødighedshorn af deres bedste 
billeder. Mange af billederne er taget i forbindelse med løsning af konkrete 
skoleopgaver, heriblandt det årligt tilbagevendende projekt Danish Design 
Meets Photography, som bliver til i samarbejde med designstuderende på 
VIA University College.

Kl. 10-14
High Speed 

Fotoklubben Motiv fra Viborg har de 
seneste år arbejdet med High Speed 
fotografi og præsenterer et udvalg af de 
mest overraskende billeder: Oplev unikke 
fotos, der fastfryser øjeblikket og afslører 
detaljer, som normalt ikke fanges af det 
menneskelige øje. 
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