En af Seniorklubberne
Klubben er for
alle pensionister i
Gladsaxe Kommune og omegn
Kom og vær med til hyggeligt samvær, fototure,
foto- eller videoredigering og kurser.

www.SeniorFotoVideo.dk og www.hjvfklub.dk og
www.SeniorklubberneHG.dk/430555714

August 2019

Seniorfoto- og Videoklub
Klubben startede i februar 2012 under Seniorklubberne i Høje
Gladsaxe. Den henvender sig til folkepensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister i Gladsaxe Kommune og omegn.
Det er en klub for folk med interesse for video og foto.
Klubben lægger vægt på socialt samvær, og der arrangeres bl.a.
fototure. Vi kommer for at have det sjovt og lære af hinandens
færdigheder. Der afholdes jævnligt kurser omkring det at lære
bedre fotografering og videooptagelser samt redigering af
videofilm og digitale fotografier.
Der lægges en del vægt på brugen af computere til behandling og
redigering af videofilm og fotografier. Det vil derfor være en fordel
at medbringe en bærbar pc i klubben. Vi benytter bl.a. billedbehandlingsprogrammerne Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements, Adobe Lightroom og det dansksprogede videoredigeringsprogram Pinnacle Studio. Vi hjælper hinanden med
tips og tricks om optagelse af video og foto og deres behandling.
Hvis du har interesse for nogle af disse ting, kan du møde op, når
klubben har åben. Hvis du efter nogle gange ønsker at blive medlem af klubben, er der et halvårligt kontingent på 150 kr.
Åbningstider:
Mandage kl. 10-14 (foto)
Torsdage kl. 15-17 (video)
Der er lukket på helligdage og i juli måned.
Klubben har lokale i Seniorklubberne i rum 3. Desuden har klubben et atelier og billedværksted til portrætfotografering og fremstilling af passepartoutfotos og andre materialer.
Du kan læse mere om klubbens aktiviteter på websiderne:
www.SeniorFotoVideo.dk/?post_type=tribe_events
www.hjvfklub.dk/90355966

Seniorfoto- og Videoklub hører under Seniorklubberne i Høje
Gladsaxe og har lokale dér.
Klubbens adresse er:
Seniorklubberne
Høje Gladsaxe Torv 2 G
2860 Søborg
Seniorklubberne ligger bag Høje Gladsaxe Centret under biblioteket. Der er gode busforbindelser med linjerne 4A, 68 og 160,
som stopper ved Høje Gladsaxe Centret. Hvis du er i bil, er der
flere gode parkeringsmuligheder, bl.a. ved Haraldskirken (dog
maks. to timer ad gangen), som ligger bag centret. Der er en anden
parkeringsplads med længere parkering til højre på kortet. Der er
handicapparkering meget tæt ved Seniorklubberne.

Høje Gladsaxe

Stoppested

Haraldskirken

Kort over Høje Gladsaxe med
hederne er afmærket. Der er tre

for Seniorklubberne. Parkeringsmulig-pladser.

Henvendelse kan ske til klubbens formand, kasserer eller andre bestyrelsesmedlemmer:

Formand Lars Laursen
Tlf. 24 83 16 96
Værebrovej 30, 2., 2
2880 Bagsværd
lars.laursen1961@gmail.com

Søg efter Seniorfoto- og
Videoklub på
www.YouTube.com
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