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  Lidingö Fotoklubb

Maila gärna in intressant information till månadsbrevet till: lidingofoto@gmail.com

Efter årsmötet blir det omröstning. Bland årets 
vinnarbilder, i både projektions- och påsiktsklassen, 
ska vi tillsammans rösta fram ”Årets bild 2015”. 

Förra mötet 

LFK:s gatufotogrupp har nu formerat och etable-
rat sig på allvar. Gruppen har 19 medlemmar varav 
11-13 deltar i varje träff. Det är anspråkslöst och 
trivsamt. Ingen anmälan behövs. Det är bara att 
komma utan stativ och med normalt objektiv.

Varje träff inleds med en kort genomgång av te-
mat och vad vi ska koncentrera oss på. Det kan vara 
fototeknik, motivval eller annat som har relevans 
för gatufotograferingen.

Den 13 februari ses vi igen. Tema: narrativ foto-
grafering. Plats: Konserthusets trappa. Tid: 12.00. 
Ledare: C-H Segerfeldt (070-6521980).

Som vanligt blir det återsamling på närbeläget 
café för visning, diskussion och genomgång.

Årets bild

Mars  Brådska  
April  Abstrakt sv/v 
Maj   Glömd – Bortglömd  
Augusti  Från ovan 
September Kollektion 
November Motsats – Kontraster  
December Väntan (gatufoto)

Tävlingstema 2016

Härmed kallas alla medlemmar i Lidingö foto-
klubb till årsmöte. 

Ni kan lugnt komma till årsmötet, valbered-
ningen har gjort ett gott jobb.

Kallelse till årsmöte

”Hands-on”-kursen i Lightroom inställd!
Vi har för få anmälningar till den andra omgången 
av ”hands-on”-kursen i Lightroom, så vi ställer in 
den. Kanske att vi provar igen i höst.

Narrativ fotografering 13 februari

Klubbmästare i projektionsklassen 2015 blev Leif 
Preger, med Lars OA Hedlund som tvåa och Eli-
sabet Lingö och Bo Vading på en delad tredje 
plats.

Klubbmästare i påsiktsklassen blev Bo Vading, 
med Elisabet Lingö på andra plats och Gunnela 
Blomqvist som trea. 

   Stort grattis till vinnarna! Diplom- och prisut-
delning sker på månadsmötet.

Klubbmästare 2015

Bildvisning Island
Fyra for till Island hösten 2014 för att fota i 15 
dagar. Det blev inget badande i heta källor utan 
bara fotande från tidiga mornar till sena kvällar. 
Det här var förstås en helt fantastisk upplevelse i 
ett land som är ett paradis för landskapsfotogra-
fer. Den resan vill vi dela med er andra i klubben 
och hoppas ni har möjlighet att komma och höra 
oss! Välkommen!

Vi mailar inte ut verksamhetsberättelsen för 2015 
men vill du läsa den så finns det innan årsmötet 
på vår hemsida, under fliken ”Om klubben”.

Verksamhetsberättelsen

På årets sista månadsmöte, blev vi ”fotoboksinspi-
rerade”, vi kämpade tillsammans med att rösta fram 
vinnaren i bildduellen. I ”fotoboksinspirationstäv-
lingen” blev Anders Bauers bok framröstad till den 
mest populära boken. 

Och i bilddueller kunde vi slutligen kora segraren 
Anki Hammar.

Foto: Jani Westman


