
 Nästa möte:  Onsdag 30 mars 2016 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C 
 Program:  Kristofer Lönnå 
 Tävlingstema: Brådska
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

Lidingö Fotoklubb, c/o Bauer, Odlingsvägen 21, 186 42 Vallentuna
Ordförande: Anders Bauer, tel. 070-327 70 25, Ekonomiansvarig: Hans Ölander, 

Månadsbrevsansvariga: Anne Ruotsalainen och Johan Dali
Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Anki Hammar, Elisabet Lingö, 

Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander och Christer Prinzell
Plusgiro 37 27 24 – 5               
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  Lidingö Fotoklubb

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

Förra mötet 

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

Tävlingstema 2016

Kristofer Lönnå är reklamfotografen som med en 
humoristisk och lekfull touch älskar att skapa en 
egen värld i sina bilder, en berättelse. Människorna 
i Kristofers bilder ser många gånger lite artificiella 
ut, nästan som seriefigurer. Hans stil har utvecklats 
under åren och är idag väldigt distinkt och karak-
teristisk. Det är en bildstil som kräver mycket pla-
nering, fotografering och omfattande efterarbete.

Kristofer arbetar som fotograf mot reklambyråer 
och företag likaväl som för magasin och artister. 
Oavsett om han gör en internationell kampanj för 
Permobil eller fotograferar Alcazar på Stockholms 
gator tycker han att en av de absolut viktigaste in-
gredienserna för att få till en bra bild är att man har 
riktigt kul under processen. Bland meriterna finns 
bland annat en finalplats i Hasselblad Masters och 
2015 tilldelades hans kampanj för Prosharp; Gold 
Award in Communication vid ISPO i München. 
Kristofer är sedan 2 år ansluten till fotoagenturen 
Agent Franke.

Vår sponsor Scandinavian Photo fick nästan brist 
på stolar, då vi blev nästan femtio medlemmar som 
kom till butiken på Norr Mälarstrand för att mingla, 
handla och njuta av Magnus Fröderbergs bildvis-
ning. 
Magnus underhöll oss med bilder på koncentrerade 
och stämningsfulla sportutövare, oftast i lite udda 
och ovanliga sporter. Vi fick även många tips på hur 
vi blir bättre sportfotografer. Lång eller kort slutar-
tid? Blixt eller inte blixt? För många ”nästan bra” 
bilder? Använd längre tid eller gå närmare.

En lyckad kväll, stort tack till Magnus och alltid 
så serviceinriktade Joachim på Scandinavian Photo.

Nu byter gatufotogruppen från dag- till kvälls- 
fotografering. Boka redan nu onsdagen den 13 april 
kl 19.00. Då får vi minst en timmas bra ljus. 

Gruppen brukar bestå av 10-12 personer även 
om det var lite glesare vid senaste mötet. 

Det behövs ingen anmälan, utan du är välkom-
men till träffen iförd normalobjektiv och utan sta-
tiv.

Tema och plats preciseras på LFK:s Facebooksida, 
när gruppledare C-H bestämt sig.

Gatufotomöte den 13 april

Kristofer Lönnå mästare på utstickande 
bilder

Höstresa 7-9 oktober till Rättvik
Vi tar oss till fagra Dalarna på höstresan. 

Bor gör vi på Best Western med fantastisk utsikt 
över Siljan. 

Vi fotograferar runt Siljanstrakten och kan 
även passa på med lite gatufoto i Rättvik då det är 
marknad i staden.
Se mer i bifogad inbjudan. 

Foto: Kristofer Lönnå


