
 Nästa möte:  24 februari kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:  Gunnela Blomqvist: Lek med kameran    
 Tävlingstema: Power
 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

                     Foto: Gunnela Blomqvist

Onlinemöten
  Nu är det onlinemöte nästan varje onsdag. De 
grupper som haft sina första möten är gaturfoto-
gruppen, Lightroom/Camera Raw-gruppen och 
Drönargruppen. Kul att zoomlicensen utnyttjas 
så flitigt och att det är så många deltagare som 
kopplar upp sig.
  Nästa möte kör gatufotogruppen redan den 17 
februari och den 3 mars körs ett nytt Lightroom/
Camera Raw-möte kl 19:00 med tips, trix och 
redigering av uppladdade bilder.

         Tävlingsteman KM 2021
Februari   ”Power”
Mars     ”Vårkänslor”
April    ”Fragment”
Maj    Ej klart

Månadens föreläsare är Gunnela Blomqvist
  Gunnela Blomqvist står för kvällens program. 
Så här säger hon om kvällens innehåll som har 
rubriken ”Lek med kameran”.
  ”Jag kommer ge inspiration med bilder men 
också lite tips om hur ni kan komma igång med 
ICM, Intentional Camera Movement. Alltså av-
siktlig kamerarörelse.  Jag tycker att vintern är en 
bra tid  att börja då det är lite mörkare och man 
kanske inte har så mycket roligt att fotografera för 
det behövs inte. 
  Jag hoppas att ni alla ska kunna tycka att detta 
är något roligt, som man kan pyssla med när man 
vill fotografera men saknar något vettigt att fota. 
Sen finns det ju lite olika inriktningar många 
fotar människor, eller natur som akvarellmålning 
m.m. 
  Jag skapar mest abstrakta bilder som ger mig 
en bra känsla. Dock blir det fort väldigt mycket 
bilder och minst 95% av det som fotograferats, 
slänger jag och jag har inte koll innan på hur bild-
en ska bli till skillnad mot er landskapsfotografer.
   Jag kommer också att snabbt beröra dubbelex-
ponering. Släng dig ut och häng med.”

Skicka in bilder direkt till Gunnela.
  Bilderna för tävlingen Power ska skickas till
 gunnela.blomqvist@gmail.com. Dock använder 
hon inte denna mejl normalt, så skicka inget 
annat dit. Ni kommer också få veta varför hon 
valde detta tävlingsämne.

Nu kör vi igång med KM
  Efter ett låååångt uppehåll tar klubbmästerska-
pet ny fart och då endast i projektionsklassen.
  Tänk på att bilderna inte får vara äldre än 2 år 
om du vill deltaga. Alla andra regler hittar du på 
hemsidan. 
  Tänk också på att skicka bilderna i god tid.

Gatufotogruppen gör det kallt
  I kväll (onsdag) samlas vi ca 15 gatufotografer 
till zoom-möte under ledning av C-H Segerfeldt. 
Vi ska titta igenom och bedöma ungefär lika 
många bilder på temat ”Kallt”, bilder som ska 
kännas kalla.
  En tuff uppgift, men gatufotogruppen fortsätter 
sina månadsmöten med olika teman. Nästa möte 
blir den 17 mars och temat faställs i kväll.
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Fotografiska

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

Miles Aldridge
Virgin Mary. Supermarkets. Popcorn. Photo-
graphs 1999 to 2020
4 september — 7 mars 2021

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

WANG Chen
The Sin Park
15 januari — 4 april

Mohau Modisakeng
Passage
26 oktober — 31 mars 2021

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

www.fotografiska.com

Vill du också 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 fotorelaterat?
  Vi har tecknat ett 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 (be-
hövs om mötet förväntas bli längre än 40 minuter).
  Zoom är ett lättanvänt program, det är lätt att dela ut skärmen mellan olika deltagare. Kon-
takta mig om du vill köra ett möte inom Lidingö Fotoklubb.

Håll avståndet 


