
SDF - Selskabet For Dansk Fotografi
Breddam 61,

3230 Græsted

Landsmødet finder sted på Dalum 
Landbrugsskole, som er idyllisk 

beliggende i naturskønne og historiske 
områder - kun 4 km fra Odense 

centrum, hvor der er direkte 
busforbindelse og 2 km til 

motorvejsafkørsel.

Dalum Landbrugsskole startede tilbage i 
1886 som en fortsættelse af Dalum 

Højskole. Den blev bygget på stedet af 
den berømte højskoleformand Christen 

Kold i 1862, hvor han fik hjælp og støtte 
af N.F.S. Grundtvig. Christen Kolds 

originale lokaler kan stadig opleves i 
brug på skolen i samspil med helt 
moderne undervisningsområder.

I dag er Dalum et moderne kursuscenter 
med stolte traditioner i 

historisk atmosfære midt på Fyn.

For sprørgsmål vedr. Landsmødet - 
Skriv mail til formand@sdf.dk

DALUM 
LANDBRUGSSKOLE
LANDBRUGSVEJ 65, 
5260 ODENSE

06-07 
OKTOBER 
2 0 1 8

Mød Hans Strand 
Hasselblad Award Winner

Mød Jacob Aue Sobol
Medlem af Magnum Photos

Mød Ragne Sigmond
Vinder af Nordisk Fotografpris

- Se Den Nationale udstillet
- Deltag i Landsmødekonkurrencen
- Præmieoverækkelse
- Landsmødemiddag  
og meget mere...

Begrænset antal pladser
Tilmelding på SDF.dk

STJERNETRÆF
SDF LANDSMØDE 2018

Mød dine fotokolleger - Del viden og erfaringer 
og blev inspireret til nye billeder 



STJERNETRÆF 2018
PROGRAM 06-07 OKTOBER
Lørdag 6. oktober
08.30 - 09.30  Formiddagskaffe m/brød og frugt

09.30 – 10.00     Åbning af Den Nationale Fotoud-
  stilling og velkommen til  
  Landsmødet

10.00 – 12.00  Generalforsamling

12.00 – 13.00  Frokostbuffet incl. én øl el. vand 

13.00 – 14.30  Foredrag Jacob Aue Sobol

14.30 – 15.00  Kaffe + kage

15.00 – 17.30   Kreativ Fotografering  
ved Ragne Sigmond 

18.00 –   Landsmødemiddag inkl. én  
øl el. vand  

20.30 -  Medaljeoverækkelse  
  inkl. ost og rødvinsarrangement 

Søndag 7. oktober
07.30 – 09.30  Morgenmad

09.30 – 10.00  Det helt frie billede

10.00 – 10.30  Formiddagskaffe m/brød og frugt 

10.30 – 11.00   Bedømmelse af  
Landsmødekonkurrencen

11.00 – 12.30  Lyd/Billede

12.30 – 13.30  Frokostbuffet incl. en øl/vand

13.30 – 15.00  Foredrag Hans Strand

15.00    Afslutning - Eftermiddagskaffe m/
brød farvel og på gensyn i 2019Hans Strand, født 1955 i Marmaverken, Sverige. I 1990 besluttede 

han efter en niårig karriere inden for maskinteknik at afsætte sit liv til 
landskabsfotografering. 

Det er en forandring, han aldrig har fortrudt. Hans har altid følt sig 
tiltrukket af de umættede og umodne følelser og udtryk, som han 
finder i naturen. Han siger ofte, “Ørkenen er mor til alle levende ting. 
Det er altid sandt og aldrig trivielt”. Hans arbejde tager ham til 
forskellige steder over hele verdenen - fra ørkener til dampende 
regnskove. Den internationalt tildelte landskabsfotografering er 
sjældent et portræt af et sted, men snarere et udtryk for kræfter, der 
skaber og støber landskabet. Hans fastfrosne billeder i statiske 
rammer fortæller stadig historier om bevægelse, tid og evolution. 
Senest har hans fotografering taget ham ét skridt videre - væk fra den 
uberørte og vilde natur og tættere på menneskers inflydelse på 
økosystemer. Fotografier af vandforurening og den visuelle magi af 
menneskeskabte landbrugslandskaber er blevet en vigtig ingrediens i 
hans seneste arbejde. 

Hans Strand udkommer ofte i internationale foto- og kunstblade, og 
hans arbejde har skabt verdensomspændende efterfølgere. Han har 
vundet 13 internationale priser, herunder Hasselblad Master Award i 
2008. Han har udgivet syv bøger med temaer relateret til miljø og 
menneskets forhold til natur og landskaber. 

Kom og oplev naturbilleder i verdensklasse!

HANS 
STRAND
Søndag den 7. oktober
kl. 13.30-15.00

PRISER - STJERNETRÆF - TILMELDING PÅ SDF.DK

Den 6. oktober   Medlem        ikke Mdl.*
Lørdagspas alt inklusiv 
(Dog ekskl. Landsmødemiddag) kr.  575,-      kr. 775,-

Landsmødemiddag stor buffet
inkl. ost og rødvinsarrangement  kr.  295,-       Kun medl.

Den 7. oktober
Søndagspas alt inklusiv     kr.  480,-       kr. 680,-

Overnatning pr. person på Dalum
Landbrugsskole,  
Lørdag til Søndag   kr.  500,-       kr. 980.- 

OBS! - Begrænset antal pladser på 
Dalum Landbrugsskole ellers henvises til anvisninger. 
*) SDF medlemmer vil have fortrinsret til Landsmødet 

ANVISNINGER AF 
OVERNATNINGSMULIGHEDER

TILMELDING VIA SDF.DK
•  Dalum Landbrugsskole  

Landbrugsvej 65, 5260 Odense

EGEN DIREKTE BOOKNING:
•   Scandic Hotel 

Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. 
Tel. 66 17 66 66  
www.scandichotels.dk

•   Best Western Hotel Knudsens Gaard 
 Hunderupgade 2, 5230 Odense M 
Tel. 63 11 43 11 
www.knudsensgaard.dk

•  Ansgarhus Motel 
Kirkegårds Alle 17, 5000 Odense C 
Tel. 66 12 88 00 
www.ansgarhus.dk

Jacob Aue Sobol blev født i København i 1976. Som fotograf og medlem 
af Magnum Photos har han udgivet flere monografier af sin unikke og 
udtryksfulde stil i sort/hvid fotografi og udstillet sit arbejde bredt. Hans 
billeder fokuserer på universaliteten af menneskelig følelse og søgen 
efter kærlighed i oftest hårde omgivelser.

Jacob boede i Canada fra 1994-95 og på Grønland fra 2000-2002. I 
foråret 2006 bosatte han sig i Tokyo i 18 måneder før han atter vendte 
tilbage til Danmark i august 2008. Han har rejst meget i årene siden og 
har bl.a. fotograferet i Sibirien, Thailand, Mongoliet, USA og Kina.

Efter at have studeret på European Film College i 1998blev han optaget 
på Fatamorgana - en dansk skole for dokumentar- og kunstfotografering. 
I efteråret 1999 bosatte han sig i Tiniteqilaaq på Grønlands østkyst. I 
løbet af de næste tre år boede han hovedsageligt i denne township med 
sin grønlandske kæreste Sabine og hendes familie, der levede livet som 
lokale fiskere og sæljægere. Det resulterede i bogen “Sabine” der blev 
udgivet i 2004. 

I sommeren 2005 rejste Jacob med et filmbesætningsmedlem til 
Guatemala for at lave en dokumentar om en ung maya-piges første rejse 
til havet. De følgende år vendte han tilbage til Guatemala-bjergene, hvor 
han mødte den indfødte Gomez-Brito-familie. Han blev hos dem i en 
måned for at fortælle deres historie. Serien vandt første pris i kategorien 
“Daily Life” i World Press Photo 2006. 

I 2006 flyttede han til Tokyo, hvor han i de næste to år skabte billeder til 
bogen “Tokyo”, som blev tildelt Leica European Publishers Award i 2008. 

Kom og oplev dokumentarbilleder i verdensklasse!

JACOB AUE
SOBOL
Lørdag den 6. oktober
kl. 13.00-14.30

Kom og oplev kreativiteten sprudle, her taler vi fundamental lys-
lægning som springbrædt til kunstnerisk udfoldelse. 

Ragne Sigmond fik i 2017 Norsk Fotografi Pris for sine særegne 
billeder og meget personlige teknik. Dog vil teknologien alene aldrig 
bære et fotografi. Sigmonds univers er præget af kreativitet, dedika-
tion og viljen til at søge den største konsistens gennem årene med 
perfektion uden at stagnere i sine egne spor. Juryen lagde også vægt 
på og roser Sigmond for hendes lange engagement med forelæsninger, 
foredrag og workshops, hvor hun generøst har delt ud af sin viden og 
teknik. 

Sigmond startede sin karriere som en kommerciel portrætfotograf og 
har heraf udviklet sine personlige projekter. Hun fandt nye muligheder 
for eksperimentering. Udover sin egen fotografering underviser hun i 
fotografi på Media Skolerne i Viborg, hvor hun har fået sin uddannelse. 
Hun har fulgt industriens overgang fra analog til digital og beskriver 
den med fascination og som en fortsættelse af den analoge fase. Hun 
eksperimenterer desuden med maleri med lamper og lommelygter, 
som i kombination med lange eksponeringer og fakler giver et 
særpræg. 

Hun beskriver hendes fotografiske malerier som personlige fortolk-
ninger af hverdagens volatile øjeblikke, der bliver sat i melankoli og 
dagdrømme. 

Kom og oplev kreativ fotografering i verdensklasse!

RAGNE
SIGMOND
Lørdag den 6. oktober
kl. 15.00-17.30

Velkommen til Fotografisk 
Stjernetræf i Odense
Det er en stor fornøjelse for SDF at invitere til Landsmøde 2018 og Stjernetræf i Odense. Vi har arbejdet hårdt på at få 
absolut topkvalitet af fotografiske kompetencer til dette Stjernetræf. Vi spænder vidt - fra Jacob Aue Sobol, som er den 
eneste danske Magnum fotograf i absolut topklasse inden for sit felt, til Ragne Sigmond, som med sine ekstremt 
kreative iscenesættelser af regi og lyssætning skaber billeder med drømmende og maleriske effekter. Hasselblad Award 
Winner Hans Strand er en ekspert på sit felt - naturfotografering i international topklasse. Hans billeder er enestående  
- skarpe naturoplevelser med nærmest 3D-agtig effekt. Vi skal heller ikke glemme den øvrige del af landmødet, hvor 
alle vores medlemmer mødes til fælles socialt samvær og til den årlige landsmødemiddag. Den Nationale udstillet og 
efterfølgende præmieoverrækkelse og andre hyggelige tiltag står på programmet. Skynd dig at tilmelde dig landsmødet 
på sdf.dk. Der er anvisninger af alternative overnatningssteder i lokalområdet. Det er først til mølle-princippet, der er 
gældende.

Per Valentin, SDF -formand
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