
 Nästa möte:  Onsdag 27 maj 2015 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C
 Program:  David Magnusson   
 Tävlingstema: Hopp
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se
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Två platser kvar till höstresan!
Anmälan snarast till: 
elisabeth e.lingo@comhem.se  
Om ni vill följa med till vackar Gotland och 
fotografera härliga motiv under ett par dagar i 
höst.

Tävlingstema 2015

Augusti  Blött
September Kollektion (3-5 bilder)
November Spår
December Rörelse

David Magnusson bor och arbetar i Stockholm.              
Han studerade på Nordiska Fotoskolan på Bi-
skops Arnö med Anna Clarén, Anders Petersen 
och Thomas Wågström som mentorer. 
   Förutom sina egna projekt arbetar han som 
frilansfotograf till kunder som Rädda Barnen, 
TIME Magazine och Svenska Dagbladet. 
   På månadsmötet den 27 maj kommer David 
huvudsakligen att visa bilder från sitt mång-
faldigt prisbelönta Purity-projekt. Bilder från 
projektet har visats på utställningar på Fotogra-
fiska i Stockholm och på ett flertal andra platser, 
i bland annat USA, Storbritannien, Frankrike 
och Finland. 
  David tar med sig ett antal exemplar av den 
prisbelönta boken Purity. För att säkra att anta-
let böcker räcker, vänligen maila till Anders: 
anders_g_bauer@hotmail.com 
innan mötet om du är intresserad av ett signerat 
exemplar. Priset är 300 kronor. Om du redan 
har boken får du gärna den signerad på mötet.”
www.davidmagnusson.se

  Lidingö Fotoklubb

David 
Magnusson 
och fenomenet 
Purity Ball

Höstresa till Gotland 2 – 4 oktober

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

På ett inspirerande sätt och med sin trevliga 
personliga stil berättade Jakob Fridholm om sin 
utveckling som fotograf.

Från mode- och livstilsuppdrag till numera 
huvudsakligen fotografering av mat i olika stilar 
och för olika kunder. Bilder för en hel del böck-
er har det också blivit. Ett bildföredrag som 
många blev törstiga och hungriga av.

Jakob var även domare i månadens bildtäv-
ling, med temat monokrom. Vinnaren i projek-
tionsklassen blev Stefan Zander, med en stäm-
ningsfull bild på en brygga och påsiktsklassen 
vanns av Bo Vading med en konstnärlig bild på 
en tablettkarta.

Förra mötet

Gatufoto nästa träff den 3 juni

Nu tar vi nästa steg i gatufotogruppen. Vi fotar 
under ett gemensamt tema: gammal och ung. 
Vi samlas vid restaurang  TGIF i Kungsträdgår-
den (Hamngatan) kl 19.00 den 3 juni.  

C-H Segerfeldt rekar och tar reda på ett bra 
ställe för återsamling och bildsnack.

Foto: David Magnusson Har du kalibrerat din skärm nyligen?
Om inte bör du absolut låna klubbens Color-
Munky, för en enkel och smidig kalibrering av 
din skärm. Det är det bästa sättet att få skär-
mens färger att stämma överens med färgerna 
vid utskrifter och för tävlingsbilder som visas 
med projektorn. Kontakta Anders Bauer, 
anders_g_bauer@hotmail.com,
för lån av kalibratorn

Color Munky


