
Der er lavet en ny temagruppe: Kill your Darlings 

  

Formål og generelt:  
For af forberede medlemmer i Dansk Nikon Klub på nationale og internationale 
fotokonkurrencer med det formål at opnå de bedst mulige resultater oprettes en temagruppe 
”Kill your Darlings” 

Hvordan? 
På disse torsdag kan hvert medlem max medbringe 6 digitale billeder: 3 stk færdige billeder 
og 3 stk igangværende billeder. Disse medbringes på en USB nøgle. 

Fra de øvrige deltager modtager kritik på de tre igangværende billeder efter et sæt spilleregler 
for kritik. 

Modtage kritik:  
Man lytter og kommenterer eller forklarer ikke. 

 At give kritik:  
Kritikken må ikke blive personlig, skal være saglig og konstruktiv 

 De 3 færdige gemmegår en bedømmelse af de øvrige. Der gives point fra 1 til fem efter 
samme ”spilleregler”, som anvendes i de interne konkurrencer og som udleveres til hver 
dommer før hver bedømmelse. Point noteres af hver deltager og sammenfattes efterfølgende 
og gives til autor.   

Af hensyn til tiden forventes det at man er forberedt, tilstede og klar  kl 19:00 for et kort 
briefing således at aftenen arbejde kan begyndes kl 19:20 
   

Hvornår? 
Gruppen mødes 2. onsdag i hver måned – januar, februar, marts, april, maj, juni 

 21. januar (første gang), 13. februar, 13. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni  
 
Møder starter kl 19:00 og afsluttes kl 22:00 

Hvor ?  
I klublokalet på Jagtvej 11 

Hvem ?  
Alle interesserede medlemmer i DNK som vil "lege med" kan deltage. 

Temagruppens ”styremand” er : Henrik Wessmann 

 
Særlige forhold:  
Der arbejdes på, den sidste gang i juni at få en ekstern dommer til at bedømme efter samme 
regler. 

Deltageren  indlevere sine3 bedste og selvvalgte billeder. 

Til nr.1, 2 og 3 vil der være et ”Kill your Darlings 2013” -diplom 

Serien af møder, januar – juni, afsluttes med en brugerundersøgelse på nettet som det 
forventes at alle deltager i. Dette har til formål at se om det har været givtigt og om vi skal 
fortsætte.  
 
Husk billeder og en kuglepen ! 

   


