
 Nästa möte:  Onsdag 26 maj kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
     Föreläsare  Micke Roos
 Program:  Tävlingstema: ”42”
 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
26 Maj     ”42”

S o m m a r l o v
25 Augusti   ”Hopp”
29 September                            ”Glatt”

Månadens föreläsare är Micke Roos
  Micke kommer prata lite om varför han fotogra-
ferar, hur det började och hans väg framåt. Även 
varför han också slutat fota och vad han gör nu! 
Hans fotografiska väg är krokig - Det började 
med fritt valt arbete i Hersby skolas högstadium, 
fotoubildning på Kulturama, dokumentärt och 
några högskolekurser på distans på Konstfack 
och kurser för Moderskeppet i Jönköping och 
Karlstads universitet. Det har blivit produktfoton, 
landskap (natur, djur) men nu har han som han 
nämnde, slutat att fota. 
  Kvällen kommer att handla om resor till afri-
kas bergsgorillor, en framtida resa till elefanter i 
Kenya och Masai Mara i december då han räk-
nar med att endast filma. Det blir också lite från 
Brasilien med kajmaner och jaguarer och några 
av svalbards isbjörnar.
  Det blir alltså lite av varje som Micke kommer 
att  klämma in i sitt program för kvällen.
Kanske också någon finsk björn och norsk örn, 
samt lidingöbilder, främst från Långängen med 
omnejd. 
  Blir det tid över kan det bli en etisk diskussion 
om naturfoto - Vad är äkta och vad är falskt! 
Vi ses den 26:e, hälsar
/Micke

Foto: Micke Roos

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

Höstens två första möten blir digitala
  Den 25:e augusti kör vi igång igen efter en för-
hoppningsvis skön sommar för alla.
Augusti- och septembermötena blir via Zoom och 
vi startar upp hösten med Atze Dijkstra och Sonja 
Tydén och till september har vi bjudit in Mats 
Andersson, en duktig fotograf (medlem i Natur-
fotograferna) som fotar mycket natur i svartvitt.

Foto: Micke Roos

Marie Junde och Carina Bengtsson utbildar 
elever i foto som sommaraktivitet.
  De kommer i sommar köra en heldags 
workshop/webinar med fotouppdrag och bildana-
lys för att öka intresset för ungdomars fotogra-
ferande. Det inryms också en liten tävling där 
priser delas ut till de tre bästa bilderna. Det ska 
bli kul att se hur många som kommer att delta i 
detta.
Lycka till säger vi till Marie och Carina.

Nästan klart
  Förmodligen kommer klubben att ha en utställ-
ning igen på stadshuset sent 2022. Samtal pågår 
med kommunen.
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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 
Snart kan det vara som vanligt igen om 

vi sköter oss.
Ha en skön sommar

önskar styrelsen

Filmgruppen
  Onsdagen den 19:e har filmgruppen nästa 
möte. Då ska första övningen vara avklarad 
(en 30 sekunders film om våren).
Kontakta Roger Moe om du vill delta.
roger_moe@hotmail.com; är adressen.

RSF:s årsbok
  Klubben har fått ett exemplar av Riksförbun-
dets årsbok.
Lightroommötena
  Gruppen som diskuterar Lightroom har nu 
tagit ett sommaruppehåll och info kommer ut 
när det blir dags igen till hösten.

Höstresan
  Hela 35 stycken är nu anmälda till höstens 
LFK-resa till Dalsland. Nytt deltagarrekord. 


