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dff InspirationCamp 15 - 16 & 17 Juni 2013 

bliv inspireret fra hele Europa i København – billedudstilling – 8 X foredrag – personlig 
mentoring – leverandørudstilling - fotograf konference Let´s Talk 

et helt unikt arrangement, som henvender sig til alle indenfor den billedskabende branche, reklame, reportage, 
portræt, kunst, mode fotografer og selvfølgelig elever. 
 
3 dage i juni – et stort ”ta´selv bord” – deltag i det hele eller blot én dag – du bestemmer selv – alle er velkomne, 
også ”ikke medlemmer af dff” – GRATIS i weekenden –  og kun kr. 475 for 1/1 dag foredrag (8 forskellige 
internationale fotografer) mandag den 17. juni. 
 
 
QEP & MASTER QEP kvalifikationsbedømmelse 
Lørdag den 15. juni og søndag den 16. Juni – ingen tilmelding 

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation 
billedbedømmelse i Danmark. 

FEP afholder 2 årlige billedpanelbedømmelser hvor professionelle fotografer fra hele Europa indsender billeder til 
bedømmelse, der er tilmeldt ca. 700 billeder til denne bedømmelse som afholdes på Københavns Tekniske Skole 
(KTS – fotografskolen) på Brønderslev Allé 25, Kastrup. 

For første gang vil der være mulighed for at deltage som publikum i FEP kvalifikationsbedømmelse, ikke i selve 
bedømmelsen, men se alle beståede billeder som udstilles efterhånden de er bedømt.  

Der kan vises ca. 200 billeder ”løbende” , så derfor vil det være en billedudstilling der ændre sig konstant hen 
over weekenden.  

”Først bedømt, først udstillet, først udskiftet” – der er 14 internationale dommere indkaldt, og de dommere som 
ikke er i bedømmelseslokalet, vil være i udstillingsområdet og vil der svare på eventuelle spørgsmål fra publikum 
vedr. bedømmelsen af billedpanelerne. Der vil være mulighed for en go´ billeddebat. 

 

Billedudstilling 
Lørdag den 15. Juni og søndag den 16. Juni 2013 – ingen tilmelding 

Vi forventer en levende og anderledes billedudstilling end normalt idet der løbende bliver udskiftet billeder 
igennem dagene med de paneler som består Qualified European Photographer bedømmelsen og  Master 
Qualified European Photographer bedømmelsen. Der er billedpaneler fra mange lande, så udstillingen vil give et 
flot indtryk af ”fotografiet i Europa”. Der er ikke tilmelding til udstillingen, så drop ind når det passer dig. 

Der er masser af inspiration af hente, både for nye og øvede fotografer. Yderligere vil der, helt ekstraordinært, 
være mulighed for at tale med nogle af dommerne i løbet af dagene. 

 

Let´s Talk – konference for professionelle fotografer 
Søndag den 16. Juni kl. 15:00 - 18:00  – GRATIS deltagelse, - med tilmelding 

I forlængelse af FEP kvalifikationsbedømmelsen og sideløbende med billedudstillingen vil der blive afholdt 3 timer 
konference Let´s Talk på KTS. 

Let´s Talk drejer sig om bl.a. fremtiden for det professionelle fotografi, portræt, reklame og modefotografer står 
overfor forskellige udfordringer i hverdagen som ofte er differentieret i forhold til geografi, branche niche og 
uddannelse samt konkurrence forhold. På dff Kick Off i marts blev der bl.a. afholdt indlæg med EU politiker Bendt 
Bendtsen om de lave transport priser samt kommunikation og dataoverførsel som i den grad har påvirket 
fotobranchen. Vi står overfor nye og store udfordringer som fotografer, udfordringer som bl.a. konkurrence fra den 
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øvrige del af verden – de store spørgsmål er bl.a. hvordan tilpasser vi os ? – hvordan overlever vi ? – hvordan ser 
fotografbranchen ud om 5, 10 og 20 år ? 

Der vil blive mulighed for at diskutere de enkelte indlæg og drage konklusioner i løbet af eftermiddagen.  

Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have en tilmelding i og med der er arrangeret efterfølgende get-together 
grill party hvor en del af de internationale fotografer også deltager. 

Vi har indgået rabat aftaler med 2 hoteller i København, hvis du har behov for overnatning, se venligst længere 
nede på denne side. 

 

Get-together grill party 
Søndag den 16. Juni kl. 19:00 - 22:00  – GRATIS deltagelse, - med tilmelding 

dff/Dansk Fotografisk Forening invitere alle som har deltaget i søndagens arrangement & Let´s Talk med til get-
together grill party, hvor der vil være mulighed for at få en kollega snak med udenlandske og danske fotografer. 

 

Mentoring 
Mandag den 17. Juni - tilmelding 

I forbindelse med afholdelse af FEP bedømmelsen i Danmark, er der mandag den 17. juni mulighed for at du, 
efter forudgående tilmelding og registrering, kan debattere dine egne billeder, modtage coaching og få feedback. 
Husk at skrive på tilmeldingen hvilke type billeder du arbejder med, så FEP kan vælge den bedst egnede fotograf 
til din feedback. 

Det foregår på engelsk og du kan max. medbringe 25 billeder print / digitalt. Du har 20 minutter til din 
præsentation & mentoring. Prisen er kr. 400 – gratis for fotografelever  

Du tilmelder og betaler på www.InspirationCamp.dk  - husk at medbringe kopi af din indbetaling – du kan ikke 
tilmelde dig på dagen – der er begrænset plads, så skynd dig. 

 

Leverandørudstilling 
Lørdag, søndag og mandag  

Der vil være rig mulighed for at møde bl.a. nogle af branchens danske og udenlandske leverandører som udstiller 
på KTS. Under InspirationCamp (mandag) er der indlagt flere pauser, så der bliver tid til at opleve nyheder og få 
tips og tricks med på vejen.  

Ikke alle leverandører er på standene lørdag og søndag, men er klar mandag morgen. 

Yderligere vil der blive vist elevpræsentationer fra KTS elever i biografen som er placeret i forbindelse med 
leverandørudstillingen. 

 

dff InspirationCamp 2013 
Mandag den 17. Juni – tilmelding 

Her kan du selv sammensætte din helt egen inspirationsdag, der kører 8 foredrag fordelt på 2 spor. Det er nogle 
af FEP´s bedste fotografer som giver 45 min foredrag indenfor bl.a. nude photography, portrait photography, art 
photography, advertising photography. 

Læs om de 8 foredrag på www.InspirationCamp.dk 
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Bernd Gassner, Tyskland – Bryn Griffiths, England – Martin Vrabko, Slovakiet – Davide Cerati, Italien – Jim 
Lowe, England – André Boto, Portugal – Pierre Delaunay, Frankrig – Fillip Santens, Belgien 

Dette er en enestående mulighed for at opleve de 8 top professionelle fotografer fra hele Europa i Danmark. Vi 
holder deltagerprisen på et absolut minimum, så vi forventer at mange vil deltage. Du betaler kun kr. 475,- for 
hele dagen. Der er kun plads til 140 personer, så skynd dig at blive tilmeldt og betal via vores webshop. Du vil 
modtage en faktura & adgangsbillet når din betaling er registreret. 

Alle foredrag vil blive afholdt på engelsk (eller tolket til engelsk). Ankomst og registrering kl. 08:00 til 09:00, kom i 
god tid idet der forventes mange deltagere, afslutning kl. 16:00 

Vi starter præcis til alle foredrag idet der er meget vi skal nå og mange vil gerne nå at besøge 
leverandørudstillingen samt nå til mentoring og samtidig opleve QEP / MQEP billedudstillingen. 

Deltagerprisen er kun kr. 475,- inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.  

Fotografelever kan deltage for ½ pris. 

 
 
Praktisk info og tilmelding 
 
Arrangementet er åben for alle med interesse for fotografi.  
 
Det er altså ikke en betingelse at man skal være medlem af dff / Dansk Fotografisk Forening.  
 
Arrangementet er fordelt over 3 dage.  
 
Man kan deltage lørdag og søndag gratis, dog er der tilmelding til Let´s Talk konferencen og get-together grill 
party søndag (gratis).  
 
For dem som ønsker overnatning er der indgået aftale med Hotel Bell Air Copenhagen som ligger 900 meter fra 
skolen. Yderligere er også mulighed for at overnatte på Hotel Copenhagen Crown som ligger i Kbh. C. 
 
Evt. overnatning bestilles og betales direkte på det ønskede hotel. 
 
 
Adresser:  
 
FEP Panelbedømmelse – FEP Billedudstilling – Let´s Talk - InspirationCamp 
KTS – Fotograf Skolen 
Københavns Tekniske Skole 
Brønderslev Allé 25 
2770 Kastrup 
 
Hotel Bell Air Copenhagen 
Løjtegårdsvej 99 
2770 Kastrup 
Telefon 32 52 52 44 
Mail info@hotelbelair.dk 
Web www.hotelbelair.dk 
Breddegrad: 55.6232015, Længdegrad: 12.6061048 
 
Er du medlem af dff, så opgiv rabatkode DFF ved bestilling på hotellet 
- enkeltværelse kr. 550,-  
- dobbeltværelse kr. 650,- 
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Hotel Copenhagen Crown 
Vesterbrogade 41 
1260 København V 
Telefon +45 33 21 21 66 
Mail info@copenhagencrown.dk 
Web  
 
Er du medlem af dff, så opgiv rabatkode DFF ved bestilling på hotellet 
- enkeltværelse kr. 699,-  
- dobbeltværelse kr. 799,- 
 
 
Hvornår: 
 
Lørdag den 15. Juni 2013 kl. 13:00 til 18:00 ( FEP ) 
Søndag den 16. Juni 2013 kl. 09:00 til 22:00  ( FEP & dff ) 
Mandag den 17. Juni 2013 kl. 08:00 til 16:00 ( dff ) 
 
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER tirsdag den 11. juni 2013 kl. 14:00 
 
 
Tilmelding & betaling: 
 
Du kan tilmelde dig de enkelte ting på www.InspirationCamp.dk 
 
Efter betaling er registreret hos dff/Dansk Fotografisk Forening vil der blive fremsendt faktura samt adgangsbillet. 
 
Der er 2 forskellige betalingsmuligheder: 

*  kontooverførsel 
*  kreditkort via paypal 

 
BEMÆRK venligst – har du behov for hotel, så skal du selv bestille og afregne direkte på hotellet. 
 
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER tirsdag den 11. juni 2013 kl. 14:00 
 
Der er INGEN tilmelding til Billedudstilling lørdag og søndag 
 
Der er GRATIS tilmelding til konferencen Let´s Talk & Get-Together Grill Party 
 
Der er betalings tilmelding til Mentoring – fotograf elever gratis, med forhåndstilmelding 
 
Der er betalings tilmelding til dff InspirationCamp – fotografelever ½ pris 
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Program: 
 
Lørdag den 15. juni 2013  

     
13.00 - 18.00 Billedudstilling af de beståede billedpaneler fra FEP kvalifikationsbedømmelse 

     
Søndag den 16. juni 2013  

     
09.00 - 18.00 Billedudstilling af de beståede billedpaneler fra FEP kvalifikationsbedømmelse 
15.00 - 18.00 Konference "Let´s Talk"  udfordringer & fremtiden for fotograferne 
19.00 - 22.00 Get-together grill party på KTS  

     
Mandag den 17. juni 2013 
 

 
   Line A Line B 

08.00 - 09.00 Ankomst 
09.00 - 09.45 Jim Lowe, QEP     
09.15 - 10.00   Filip Santes, MQEP 

   Kaffepause - leverandørudstilling - billedudstilling 
10.30 - 11.15 Pierre Delaunay, MQEP     
10.45 - 11.30   Bryn Griffiths, QEP 

   Frokost 
13.00 - 13.45 Davide Cerati , MQEP   
13.15 - 14.00   Andre Boto, MQEP 

   Kaffepause - leverandørudstilling - billedudstilling 
14.30 - 15.15 Martin Vrabko, MQEP   
14.45 - 15.30   Bernd Gassner, MQEP 

   Afslutning 

   
  

09.00 - 16.00 Mentoring af dine egne 25 billeder - 20 min. kun efter forudgående tilmelding. 
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