
 Nästa möte:  31 mars kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:  ”Resor utanför min vanliga omgivning” 
   Tävlingstema: Vårkänslor
 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

                     

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
Mars     ”Vårkänslor”
April    ”Fragment”
Maj    ”42”

Månadens föreläsare är Dennis Bederoff
  Snart är det dags för nytt månadsmöte, ny bild-
visning och ny tävling! Bildvisningen kommer 
att följa lite i Phileas Fogg’s fotspår, det vill säga 
ett stort varv runt hela vårt klot, från hemma till 
öst och väst, från norr till syd och däremellan 
lite mittemellan. En resa som kommer att kretsa 
kring resande och turism. Turism definieras ju 
som ”resor till platser utanför ens vanliga omgiv-
ning, för fritid, affärer eller andra syften och för 
kortare tid än ett år”. ”Resor utanför min vanliga 
omgivning” tycker jag passar fint som rubrik för 
månadens föredrag, för nu kommer vi att hamna 
på platser som jag, och kanske många med mig, 
aldrig skulle ha besökt annars. 
  Det intressanta för oss fotografer är ju att kame-
ran har hela tiden varit nyckeln eller triggern till 
detta resande. Utan kameran eller fotointresset 
hade troligen ingen av dessa resor blivit av.

  Sen blir det ju också en tävling. I denna under-
liga marsmånad med aprilväder känns förhopp-
ningsvis det valda temat ”vårkänslor” inspire-
rande. Tänk nu på att det är skillnad mellan 
vårkänslor och vårtecken. 

  Välkomna den 31 mars på månadsmöte och fö-
redrag. Vill du vara med och tävla, skickar du in 
max 2 bilder till adressen i den högra spalten.

Skicka in bilder direkt till Dennis.
  Bilderna för tävlingen Vårkänslor ska skickas till 
adressen: LFKmars2021@gmail.com

Då fortsätter vi med KM
  Tänk på att bilderna inte får vara äldre än 2 år 
om du vill deltaga (här är vi stenhårda). Alla an-
dra regler hittar du på hemsidan (se ovan). 
  Tänk också på att skicka bilderna i god tid och 
se till att bilderna verkligen har gått iväg innan du 
stänger ner datorn.

Gatufotogruppen: Är gatufoto arbete?
  Gatufotogruppen fortsätter sitt arbete på gatan. 
April månads tema blir ”Arbete pågår”. Med tanke 
på gruppens uppvisade kreativitet och tolkningar 
av tidigare tema lär det väl bli en uppsjö av bilder. 
  Gruppen börjar nu hitta sina zoom-former och 
om gatufotoledaren  C-H Segerfeldt bara kommer 
ihåg att trycka på inspelningsknappen kommer 
vi också generöst att dela med oss av slutsatser, 
diskussioner och bilder.
  Nästa zoom-möte blir onsdagen den 21 april
kl 19.00

Nu har vi temat till mötet i maj
  Micke Roos ska hålla i majmötet och har med-
delat temat. Det blir en riktig nöt att knäcka och 
tolka. Temat är ”42”. Känn på den....
  Man får forska lite på egen hand eller ringa en 
vän (50-50 finns inte), googla lite och klura ut en 
bildtolkning av temat. Lycka till.

Foto: Dennis Bederoff

Nytt möte för Lightroomintresserade
  Vi planerar att ha ett nytt möte för att titta lite 
på möjligheterna som finns i Lightroom Classic. 
Troligen blir det onsdagen den 7 april.
  Vi mailar ut mer information närmare men någ-
ra timmar på kvällen den 7:e kan ni ju reservera 
om intresse finns.
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Fotografiska
Sarah Moon
At the still point
12 mars - 30 maj

Snezhana von Büdingen
Meeting Sofie
19 februari - 19 september

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

WANG Chen
The Sin Park
15 januari — 4 april

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 
Vaccinet är på gång

OBS! Det har kommit in några (3) betalningar till klubben från medlem-
mar som inte uppmärksammat att avgiften för 2020 också gäller för 2021. 
Ni som betalat in för mycket kommer att bli kontaktade så att vi kan beta-
la tillbaka avgiften. 


