
  

Kan detta bli ”Årets julklapp nästa år” !?

En fototavla från Lidingö Fotoklubbs 
utställning i Stadshuset december 2022!



  

● Alla medlemmar som vill ska kunna vara med
● Lärande projekt
● Fotografen i fokus
● Möjliga stödjande insatser i klubbens regi under 2022
● Arbetsgrupp för projektet

Huvudinriktningar



  

Alla som vill ska kunna vara med !
● I en fotoklubb fotograferar alla och många redigerar 

bilder på sin dator.
● Utställningsprojekt genomförs mera sällan.
● En viktig uppgift för klubben att ge förutsättningar för 

att vi alla ska känna oss bekväma med att hantera 
bildens resa från kameran tills den hänger vackert 
på en vägg, ramad och klar.



  

Lärande projekt
● Tydligt fokus på lättsamt lärande. Insatser som kan 

påverka projektet positivt genomför vi under 2022.
● Vi är många fotografer i klubben och vi kan hjälpa 

varandra på traven för att åstadkomma bättre bilder.
● Vi är alla olika, men var och en som deltar i detta 

projekt kommer att lära sig något på den här resan.



  

Fotografen i fokus
● Ett tydligt fokus på fotografen. Den här gången är 

det inte något klubbjubileum eller några grupper.
● En möjlighet att visa upp fotografer som är 

medlemmar i Lidingö Fotoklubb och våra bilder.
● Varje fotograf förfogar över en egen 

utställningsyta eller digitala bilder i monitor.



  

Bildskärmar



  

Bildskärmar - bild2



  

Möjliga stödjande insatser i 
klubbens regi

● Studiebesök, Crimson, Galleri Kontrast, utskriftshantering, 
färgkalibrering, intressanta länkar, gemensam plats för projektet på 
klubbens webb, info i klubbens nyhetsbrev, ramning, passepartout, 
format, printar/papper/andra material,  leverantörer, mm.

● Eller annat som känns viktigt för just dig!



  

● Arbetsgruppen består av

- Marianne Oldenburg
- Elisabet Lingö
- Ulf Nyman
- Mats Rudolfsson
- Dennis Bederoff

Arbetsgruppen



  

Summering
● Utställning prel dec 2022
● Individuellt fokus (fotografen)
● Ny plats för projektet på klubbens webb
● Stödjande insatser under 2022
● Arbetsgruppen är öppen för förslag 



  

Det är du som håller i ratten.

Arbetsgruppen skyfflar bara kol i 
maskinrummet!

Frågor ??!
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