
 Nästa möte:  Onsdag 25 augusti kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
     Föreläsare  SonjaTydén och Atze Dijkstra
 Program:  Tävlingstema: ”Hopp”
 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 KM 2021
25 Augusti   ”Hopp”
29 September                            ”Glatt”

Månadens föreläsare är Atze och Sonja
  Kvällens program handlar om FÄRG och går 
som en röd tråd mellan föreläsarna. Den sträcker 
sig från Sonjas utforskande blick och studier i 
färg från målerikonst till digital fotograferings-
konst. Hon återger basfakta om färglära och 
jämför förhållningssätt till de olika färgkulörerna 
i regnbågens alla spektralfärger. Vi får uppleva 
spännande experiment och för många kan det bli 
en verklig ögonöppnare.
  Atze fortsätter tråden med bilder av färgstarka 
människor. Karnevalsfirande cariocas dansar 
samba på Madeira. En prideparad och en hatttäv-
ling visar människor prydda med regnbågens alla 
färger. I en zombieparad dyker levande döda upp 
under jakten på färskt blod och en välsmakande 
hjärnbit. Efter festerna blir ansiktena avsminkade 
och festkläderna har gjort sitt.
  Mer annorlunda färgstarka människor, som har 
valt en subkulturell identitet med typiska känne-
tecken som bl.a tatueringar och smink, ser men 
också i gatuvimlet. Att fotografera såna speciella 
människor kräver en bra kommunikation.

Foto: Atze Dijkstra

Bilderna till månadstävlingen
  Skicka in dina bilder (max 2 stycken) senast kl 
18:00 dagen före mötet, direkt till Atze på adres-
sen: 
addidoc@gmail.com 
  Regler och annat hittar du som vanligt på vår 
hemsida på adressen uppe till höger.

Nu fortsätter vi våra möten - digitalt
  Den 25:e augusti kör vi igång igen efter en för-
hoppningsvis skön sommar för alla.
  Till september har vi bjudit in Mats Andersson, 
en duktig fotograf (medlem i Naturfotograferna) 
som fotar mycket natur i svartvitt.
  Då vi inte är helt säkra på hur pandemin utveck-
lar sig under hösten så kommer vi att köra hela 
året digitalt. 

Vill du visa dina biler på ett månadsmöte?
  Våra medlemmars bildvisningar har varit en stor 
succé så vi fortsätter på det spåret. Vill du visa 
dina bilder och köra en kortare eller längre bild-
visning? Kontakta Anders Bauer för en diskussion 
och hjälp.

Lightroommötena
  Någon gång efter mitten av september kommer 
de uppskattade Lightroommötena med trix och 
tips igång igen. Vi återkommer med datum och 
tid.

Filmgruppen
  Det finns möjlighet för den som är intresse-
rad av att filma med kameran att gå med i 
LFK:s filmgrupp. Vi ses nästa gång online i slu-
tet av september då vi ska se vad medlemmar-
na skapat med temat ”Blött”.
  Kontakta Roger Moe om du vill delta.
roger_moe@hotmail.com; är adressen.

Höstresan
  34 stycken är nu anmälda till höstens LFK-re-
sa till Dalsland. Nytt deltagarrekord. 
  Vi följer noga coronautvecklingen och kom-
mer att ha kontakt med hoteller några gånger 
innan vi tar ett definitivt beslut (förmodligen 
i månadsskiftet augusti/september eller någon 
vecka efter det.
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Fotografiska

Cho Gi-Seok
Coexistence
26 Mars — 29 augusti

Snezhana von Büdingen
Meeting Sofie
19 februari — 19 september

Lovisa Ringborg
Mirage
23 april — 29 augusti 

Fotografiska For Life & Rädda Barnen
Girls on the Move  - the Unheard Stories
24 juni — 19 september

Frank Ockenfels 3
Introspection
04 juni — 17 oktober

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 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 Anders Bauer om du vill köra ett möte inom Lidingö Fotoklubb.

Var fortsatt rädda om er 
Snart kan det vara som vanligt igen 

(om vi sköter oss).
Hoppas vi kan ses snart igen

Galleri Kontrast

Roger Turesson
Passage
28 augusti – 26 september

  Från Aleppo i Syrien, Nordkorea och 
hans hemland Sverige, visar oss Roger 
Turesson, små, vackra och svåra stunder 
i människors liv. Roger lever och färdas 
med migranter som åker på godstågens 
tak genom Mexiko. Från sina uppdrag 
Mellanösterns och Balkans krigszoner 
väljer han bort de stora händelserna, riktar 
kameran mot den vanliga människan och 
deras strävan att upprätthålla ett drägligt 
liv. 

www.gallerikontrast.se


