
 Nästa möte:  25 november 2020 kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:  C-H Segerfeldt
 Tävlingstema: På väg (läs texten nedan)
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

Lidingö Fotoklubb, c/o Bauer, Odlingsvägen 21, 186 42 Vallentuna
Ordförande: Anders Bauer, tel. 070-327 70 25, Ekonomiansvarig och månadsbrevsansvarig: Hans Ölander 

Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Sonja Tydén, Atze Dijkstra, Elisabet Lingö, 
Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander, Christer Prinzell och Marie Junde
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  Lidingö Fotoklubb

         Tävlingsteman 2020
Inga månadstävlingar som normalt under hela 
året Specialtema i december är ”Vatten”

”Alla är vi gatufotografer”
  Äntligen november. När landskapet bjuder på 
allt färre fotoupplevelser ger gatan allt som en 
fotograf behöver: rikedom på motiv, inspiration 
till kreativa lösningar, omväxling, spänning. 
  Den 25 november håller C-H Segerfeldt ett 
webbinar på temat ”Alla är vi gatufotografer”.       
Avsikten är att visa hur man får tillgång till denna 
spännande fotovärld, vad man kan göra, får göra 
och absolut bör undvika. Hur hittar man mo-
tiven? Vad ska man ha för utrustning? Du som 
redan är igång, får ett träningsprogram för ännu 
bättre upplevelser.
  C-H kommer att ge sin personliga bild av ”street 
photography” med hjälp av egna, andras och 
LFK-medlemmars bilder. 
  Vi börjar kl 19 och du får som vanligt en länk 
från Anders Bauer.

Hur tolkar du ”På väg”?
  Månadstävlingen i samband med C-H Seger-
feldts webbinar har ett tema som täcker allt som 
är ”På väg”. Det är alltså inte fråga om något 
utpräglat gatumotiv, utan det gäller att förmedla 
känslan att vara på väg. Fritt fram för alla tolk-
ningar alltså.
  Du skickar in din bild till: ch.segerfeldt@gmail.
com precis som till en vanlig månadstävling. Gör 
detta senast den 24 kl 18.
  Vinnaren och tvåan får varsitt pris från våra 
sponsorer. 
Ser fram emot dina bilder.

Klubbmästerskap
  Vi kommer att köra ett klubbmästerskap för 
2021, dock blir det bara i projektionsklassen.    
Tema för de olika månaderna bestäms av res-
pektive föredragshållare, förhoppningsvis kan 
vi berätta vilka teman de har bestämt till nästa 
månadsbrev, i december.

Vårens program
Vi planerar för fortsatta onlinemöten även under 
våren. Några av våra medlemmar kommer att visa 
bilder och berätta, det kommer att bli toppen. 
Våra två onlinemöten hittills var ju väldigt lycka-
de, stort tack till Anders Andersson och Madelei-
ne Gille. Så här ser det ut just nu:
December: Jesper Sannel   ”Häng med till Nya 
Zeeland!” - Tävlingstema ”Vatten”
Januari: Årsmöte och bildduell (ja, vi kan rösta 
enkelt i Zoom)
Februari: Carina Bengtsson
Mars: Dennis Bederoff
April: Gunnela Blomqvist
Maj: Mikael Roos
  Förutom månadsmötena planerar vi att köra ett 
”drönarmöte” som Erik Holmgren kommer att 
hålla i. För drönare gäller nya regler från årsskif-
tet (eller någon vecka in på året, det är inte klart 
ännu) och på mötet (online)  blir det information 
och diskussion om de nya reglerna och vad som 
krävs av oss drönarpiloter framöver. Planen är 
att mötet blir mellan två månadsmöten, troligen i 
februari. Ta gärna fram lite drönarbilder tills dess 
så kan vi visa varandra lite bilder från ovan. 

Foto: Eva Neveling
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Fotografiska

Mattias A. Klum
Vår tid på jorden
16 oktober — 7 Mars 2021

Lina Iris Viktor
Dark Testament
25 september— 31 januari 2021

Miles Aldridge
Virgin Mary. Supermarkets. Popcorn. Photo-
graphs 1999 to 2020
4 september — 14 februari 2021

Arno Rafael Minkkinen
Two Hundred Seasons
28 augusti 2020 — 18 april 2021

Galleri Kontrast
FRAMED IX
12 – 29 november.

För nionde året på rad visar vi en stor utställning med ”Fotografi till Salu” på galleriets båda våningar.
Ca 60 verk av ca 40 fotografer, varav mycket blir helt nytt.
Vissa återrop från vår stora auktion den 6 oktober kommer också finnas med.
Samtliga bilder kan ses (tillsammans med övrigt vi har till försäljning) under flik en Fotografi till salu.
  Fotografer som medverkar med bilder:
Göran Broberg, Jens Lasthein, Hans Malm, Malin Jochumsen, Ann-Sofi Rosenkvist, Susanne Kron-
holm, Hans Strand, Donald Boström, Rikard Laving, Åsa Sjöström, Markus Jenemark, Anders Thes-
sing, Pieter Ten Hoopen, Lena K Johansson, Mia Galde, Anders Petersen, Johan Strindberg, Anna Lu 
Lundholm, Joakim Strömholm, Emma Svensson, Malin Gezelius, Anders Onerup, Jonas Berggren, 
Johan Bergmark, Anna Clarén, Nina Varumo, Rolf Adlercreutz, Linda Nybom, Knut Koivisto, Per-An-
ders Pettersson, Cato Lein, Hannah Modigh, Leif Sandberg, Thomas Wågström, Urban Jörén, Ewa.Mari 
Johansson, Pernille Tofte, Lena Granfelt, Sören Fröberg, Åke Ericson.
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Tom of Finland
The Darkroom
31 juli — 210 januari 2021

Rymdteleskopet Hubble
Hubble – en resa i tid och rymd
06 Mars — 13 december, 2020

Mohau Modisakeng
Passage
26 oktober — 17 januari 2021

Öppettider
Vi har öppet 10–23 varje dag. För att säker-
ställa en trygg miljö behöver du förboka ditt 
besök!

www.fotografiska.com

Vill du köra ett möte med några i klubben? 
  För att diskutera en bild, ett problem i Lightroom, få 
hjälp med att redigera en bild, eller något annat fotore-
laterat?
  Vi har tecknat en Zoom Pro-abonnemang, det ser ju 
tyvärr ut att dröja innan vi kan träffas i Ansgarskyrkan. 
Nu kan vi köra mötena utan risk för att de avbryts efter 
40 minuter och vi kan även använda den inbyggda 
röstningsfunktionen. 
  Vi har en licens och den kan fritt flyttas till olika 
användare som vill hålla i ett möte (behövs om mötet 
förväntas bli längre än 40 minuter).
  Zoom är ett lättanvänt program, det är lätt att dela ut 
skärmen mellan olika deltagare. Kontakta mig om du 
vill köra ett möte inom Lidingö Fotoklubb.


