
 

 

  FOTOGRAFISK   

X-PERIENCE DAG      

       I VEJLE 
FUJIFILM OG VEJEN FOTOKLUB ARRANGERER I 

SAMARBEJDE EN KÆMPE INSPIRATIONSDAG FOR 

FOTOENTUSIASTER I SPINDERIHALLERNE I VEJLE DEN 

6. OKTOBER – 09:00-20:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEJEN FOTOKLUB & FUJIFILM - holder kæmpe 
inspirationsdag, hvor du bla. kan fotografere modeller, 
lære at sætte lys på model & portrætfotografering. Det 
er også lykkedes os at få 2 kæmpe navne med på 
dagen – den verdenskendte portrætfotograf Damien 
Lovegrove, der vil vise os, hvordan man laver 
Hollywood billeder med lyssætning direkte ud af 
kameraet. Det andet store navn er en komet i 
fotobranchen, den norske fotograf Pål Laukli, der 
skyder de største kommercielle billeder og videoer i 
Norge og rundt om i verden, større bliver det ikke. 

Vi har modeller i smukke dragter, man frit kan 
fotografere, og den gamle fabrik skaber nogle 
spændende rammer for det på eventet. På dagen har 
vi flere workshops i lyssætning – video – mad & 

Tilmelding 

Pris: 250kr 

Dette får du: 

-Morgen-mad 
m/kaffe/te 

-Frokost med 
drikkelse 

-Foredrag & 
Workshops 

Fri 
Graderobe 

-Modeller 
man frit kan 
fotografere 

 

 

https://vejenfotoklub.nemtilmeld.dk/1/
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produktfotografering -  portrætfotografering og meget, 
meget mere. 

Konkurrence: Medbring dit bedste billede i str. 
30x40cm på pap eller passepartout og vær med i 
konkurrencen om dagens bedste billede – dommerne 
er X-Fotografer der dagen igennem vil bedømme 
billederne i konkurrencen.  

Det nye sort er video & Gear og hvem andre end 
vores X-Fotograf palle Schultz er bedre til at give 
gode råd om video & gear til sit kamera.  

Makro fotografering her får vi fornemt besøg af den 
dygtige Christian Eriksen der kan lære os lidt små fif 
om makrofotografering. 

Vi skal også se på gear, og her får vi fornemt besøg af 
forhandlerne: Goecker / Aarhus– Vefa Foto/ Vejle – 
Click Svendborg – Mimosa Foto / Aarhus – Zenfoto 
Aalborg, og leverandører der alle møder op med 
spændende fototilbehør og tilbud til os alle på dagen. 

Vi hos FUJIFILM er hovedsponsor på dagen og vil 
selvfølgelig have hele vores X-serie & mellemformat 
serien GFX med, samt de seneste nyheder så du kan 
røre, teste og prøve grejet. Vi præsenterer også en ny 
Fujifilm Ambassadør fra vores søster division, Fujifilm 
Danmark, på dagen, og han vil vise os en kreativt og 
inspirerende måde at lave print på. 

 

 

Få mere af vide om hvad der ellers sker på dagen, når vi 
løbende løfter sløret for mere i programmet på vores Facebook 

side: 

 Fujifilm Danmark 

Konkurrence 
med præmie 

Tilmelding & 
betaling: 

vejenfotoklub.
nemtilmeld.dk/

1/ 

Adresse: 

Spinderihallen 
Spinderivej 11 

7100 Vejle 
 
 

Praktisk Info: 

Gratis 
Parkering 

muligt tæt ved 
Spinderihallen 
 

Cafe åben for 
køb af vand / 
kaffe / kage 

etc. 

Aftensmad 
kan bestilles 
og tilkøbes 

ved ankomst i 
Cafeen 

Husk dit 
kamera & SD 

kort 

Mulighed for 
at printe 

billeder på 
dagen 
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                                          WORKSHOP 
 
 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMIEN 
LOVEGROVE (UK) 

Hollywood portræt 
workshop 

PÅL LAUKLI (NO) 

                               
Kommerciel foto workshop / 
foredrag 

   

 BILLED 
BEDØMMELSE 

VoresX-Fotografer vil 
være dommerpanel  

FORHANDLERE 

 

Goecker – Vefa Foto – Click 
Svendborg – Zenfoto  – Mimosa 
Foto 

 

MACRO WORKSHOP 

STREET WORKSHOP 

VIDEO WORKSHOP 

PORTRÆTTER MED 
LED LYS 

BONUS: 
PRESSEFOTOGRAFERNES 

FOTOUDSTILLING 
 

 

     Hvad og hvem kan jeg opleve på dagen: 

 
 
Damien Lovegrove 
www.lovegrovephotography.com 

 
 
Pål laukli 
www.tinagent.no/photographersdir
ectors/pål-laukli 
 
 
Palle Schultz 
www.palleschultz.dk 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.lovegrovephotography.com/
http://www.tinagent.no/photographersdirectors/pål-laukli
http://www.tinagent.no/photographersdirectors/pål-laukli
http://www.palleschultz.dk/

