
 Nästa möte:  28 april kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
     Föreläsare  Carina Bengtsson
 Program:  Tävlingstema: ”Fragment”
 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

ap
ri
l 
20

21
ap

ri
l 
20

21
  Lidingö Fotoklubb

                     

         Tävlingsteman KM 2021
28 April    ”Fragment”
26 Maj     ”42”

Månadens föreläsare är Carina Bengtsson
  På nästa möte är jag er guide i min bildvärld. 
Jag fotar allt möjligt och kan inte placera in mig i 
ett speciellt fack. Så för att vi inte ska åka vilse på 
vår resa bland bilderna kommer jag fokusera på 
naturen. Men eftersom jag då inte är en utpräg-
lad naturfotograf kommer det att dyka upp lite 
annat också. Jag kommer att börja i det skotska 
höglandet. Långt upp i den nordvästra delen av 
Skottland där naturen präglas av berg, vatten, 
ljunghedar och skog.
  I skogen mår jag bäst och därför tar jag även 
med er på en liten tur till de svenska skogarna.
Avslutningsvis kommer jag att tipsa om fotokur-
ser. Vad finns det för kurser, vad kostar de och 
gör de mig till en bättre fotograf?
  Men kvällen är inte slut där. För sen blir det täv-
ling!  Så har ni inte börjat leta efter ”Fragment” så 
är det hög tid att göra det nu.
Vi ses snart!
Carina

Foto: Carina Bengtsson

Nystartad filmgrupp i klubben
  Under ledning av Roger Moe startade filmgrup-
pen med ett första zoommöte den 14 april. Ca 10 
deltagare var med och vi kom fram till att vi ska 
försöka ta fram en filmsnutt på 30 sekunder till 
nästa möte. Är du intresserad av att hänga på?
  Det är bara att höra av sig till Roger:
roger_moe@hotmail.com; eller till någon annan i 
styrelsen.

Nästa Lightroommöte
  Förra mötet med Lightroomgruppen hade ca 20 
stycken uppkopplade medlemmar.
  Nu kör vi ett sista möte innan sommaren och 
vill du vara med får du boka upp 5:e maj kl 19:00. 
Länk till zoommötet skickas ut någon dag innan.

RSF:s jubileumsbok 
Så här skriver RSF:
  Vi har tagit fram en Jubileumsbok som tar er 
ända tillbaka till 1946 då Riksförbundet bildades. 
Det är en “nostalgibok” med inskannade fotogra-
fier från gamla nummer av Nordisk Tidskrift för 
Fotografi från 1946 – 1970 samt alla årsböcker 
från 1976 – 2021.
  Den innehåller 140 sidor, kostar 160 kr. 
  Klubbar och direktmedlemmar som beställer 
fler exemplar, senast den 30/4 2021, bjuds på 
frakten för hela beställningen, eftersom RSF fyller 
75 år. Passa på att beställa årsböcker samtidigt, så 
slipper ni betala frakten även på dessa.
  Är du intresserad av en jubileumsbok så kan du 
meddela styrelsen om detta så kan vi samordna 
inköpet och beställa fraktfritt. Det måste ske före 
den sista april.
  Förskottsbetalning krävs av den som beställer 
och för att vi ska hinna med ska beställning och 
betalning inkomma före den 26 april.

Nästa månadsmöte
  Micke Roos har ju nästa månads möte med täv-
lingstemat ”42”
  Något ni klurat på?? Inte?? Då är det dags att 
börja med det nu.

Bilderna till månadstävlingen
  Skicka in dina bilder (max 2 stycken) senast 
kl 18:00 dagen före mötet, direkt till Carina på 
adressen: 
carina.bengtsson79@gmail.com
  Regler och annat hittar du som vanligt på vår 
hemsida på adressen uppe till höger.
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Fotografiska

Sarah Moon
At the still point

12 mars— 30 maj

Snezhana von Büdingen
Meeting Sofie
19 februari — 19 september

Lovisa Ringborg
Mirage
23 april — 29 augusti

Carla Gannis
The Garden of Emoji Delights
7 april — 13 juni 

Cho Gi-Seok
Coexistence
26 Mars — 29 augusti

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.

Var rädda om er 
Nu finns hopp om ett 

normalare liv igen  


