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  Lidingö Fotoklubb

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

December Väntan (gatufoto)

Tävlingstema 2017

Mars   Cirklar
April  Kyligt
Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2016

   Erik Simander
Årets Rookie 2016

Han kommer bland annat att visa sitt examens-    
arbete från Nordens Fotoskola,  ”Hjördis, du fattas 
mig” som handlar om Eriks farfar efter Eriks far-
mors bortgång. Bildreportaget tilldelades förstapris 
i Årets Bildreportage Sverige i Årets Bild, och han 
fick också utmärkelsen Årets Rookie 2016. 

Ett annat projekt han kommer prata lite mer      
ingående om är ett reportage han gjorde för två år 
sen (2014) som heter ”Enda människan i byn” vilket  
tilldelades Award of Excellence i Domestic Picture 
Story (inrikes bildreportage) i College Photographer 
of the Year-tävlingen. ”

Över 20 medlemmar har någon gång under 2016 
deltagit i gatufotogruppens träffar. De har lagt ut 
sina bilder på gruppens interna sidan för diskussion 
och utvärdering inom gruppen. Nu är alla vi andra i 
LFK nyfikna på bilderna och kan även tänka oss att 
rösta fram den bästa bilden. Eller hur?!

Fram till månadsmötet i december kommer de gatu-
fotomedlemmar som vill, att lägga upp 1 bild var på 
LFK:s Facebooksida. Sedan är det bara att trycka 
gilla på den du tycker bäst om. Därefter räknar vi 
och på decembermötet meddelar vi resultatet.

Vinnaren kommer att få en bok om gatufoto och 
medlemmarna som röstat får ett stort tack.

Att få visa andra sina bilder är väl varje fotografs 
högsta önskan. Det är också anledningen till att vi 
göra denna lite speciella tävling för gatufotogrup-
pen.

 Nu röstar vi på Årets gatubild! 

Vi kan redan nu berätta att vi i vår kommer att köra 
en ”Hands-on-kurs” i Lightroom med liknande 
upplägg som tidigare. Tre lärare, Jani Westman, 
Stefan Zander och Anders Bauer, kommer att gå 
igenom olika funktioner i Lightroom och hjälpa er 
hela dagen med ert eget arbete i programmet, allt 
för att ta era bilder till nästa nivå.Kursdatum är lör-
dagen den 25 mars, klockan 9-16, i Ansgarskyrkan. 
Kursinbjudan kommer ut i början av januari. 

Ny hands-on-kurs i Lightroom!

Håll ögonen öppna, Lidingö fotoklubb syns!
I nästa nummer av tidningen Bonnier Digital Foto 
som kommer ut omkring den 29 november presen-
teras Lidingö Fotoklubb på en sida

”BGA är ett familjeföretag med ursprung i Gävle, 
där verksamheten startade 1993 med överföring av 
analogt material som Super 8 och Videoband till   
digitalt format. 

Idag består företaget av 9 butiker runt om i Sve-
rige, samt webshop i Sverige, Norge och Finland.

BGAs fokus ligger på allt som har med foto och 
rörlig bild att göra, och i produkt-sortimentet finns 
över 10 000 produkter som ramar, passepartouter,  
fotoalbum och posters. 

På huvudkontoret i Gävle finns, förutom admi-
nistration och centrallager, även den egna ramverk-
staden där måttbeställda passepartouter och ramar 
tillverkas, och reflexfritt glas skärs till. 

Vi i styrelsen och klubben är mycket glada och 
tackar BGA för att de vill sponsra oss med present-
kort. Presentkorten kommer att användas som pri-
ser i vårt klubbmästerskap.

Ny sponsor till klubben BGA

Erik Simander tog examen 
från Nordens Fotoskola juni 
2016, och sommarvikade på 
Aftonbladet efter det.  

Numera frilansar han på 
heltid som bildjournalist, 
mestadels åt Bildbyrån - 
Skandinaviens största bild-
byrå inom sportfotografi.


