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  Lidingö Fotoklubb

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

November Motsats – Kontraster  
December Väntan (gatufoto)

Tävlingstema 2017

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

Tävlingstema 2016

Mahshid Rasti gatufoto på ”iranskt” sätt

”Min första kamera fick jag som present av min far 
när jag var tolv år och från den tiden började jag 
med stor entusiasm fotografera all jag såg. Fotografi är 
mitt jobb, min kärlek och min passion. ”Street Pho-
tography” är en av mina favoritgrenar inom fotogra-
fin. Det finns ett konstant flöde av liv på gatorna och 
närvaron av aktiva fotografer som registrerar dessa 
stunder är viktig”.

Så beskriver sig oktober månads fotograf, Mahshid 
Rasti. Ursprungligen från Iran, men sedan många år 
tillbaka i Sverige, där hon jobbar halvtid som yrkes-
fotograf och övrig tid som biomedicinare. Mer om 
hennes fotografi hittar du här:

www.mahshidrasti.com
www.facebook.com/mahshidrasti.photography
Utöver att vi får lära känna hennes gatufotografi som 

är personligt och nära, kommer Mahshid att leda en 
workshop kring de bilder som skickats in. För det 
har du väl gjort? Annars gör du nu så här:

1. Välj ut en valfri bild i ditt digra bildförråd, det 
är inget speciellt tema. 

2. Mejla bilden till mig, anders_g_bauer@hotmail.
com, gärna i samma storlek som vi använder vid 
klubbtävlingarna (alltså 1620x1080 pixlar). Mejla 
bilden senast den 19 oktober.

3. Ta med en papperskopia av bilden till mötet, så 
att vi i gruppen kan diskutera bilden. Lämplig stor-
lek är typ A4.

Så nu får du chansen att få se och höra hur en fo-
tograf från en annan kultur ser på svenskt fotografi 
i allmänhet och dina bilder i synnerhet.

Gatufoto på dagtid
Nu har kvällarna tagit över definitivt så nästa gång 
träffas gatufotogruppen i dagsljus, lördagen den 12 
november (om jag nu sett rätt i almanackan!). Har 
en känsla av att vi kommer att få många idéer och 
intryck av Mahshid Rasti på oktorbermötet så därför 
väntar jag med att bestämma tema.

Inför den 12/11 kommer jag som utlovat att göra 
om vår Facebooksida så att endast aktiva gatufoto-
grafer kommer att vara med i gruppen. När lusten/
intresset för gatulivet återkommer så är du förstås 
välkommen tillbaka. Dock kommer även i fortsätt-
ning alla som är anmälda att få ett mejl med inbju-
dan till nästa möte. 

/C-H Segerfeldt

Gatufotograferna  

Ni som deltar i månadstävlingarna och vill att det 
ska bli rätt så uppdatera er på reglerna på hemsidan! 
Läs på hur många bilder man får delta med och hur 
man namger bilder m.m

- skriv ditt namn TYDLIGT på närvarolistan och 
hur många bilder man tävlar med, så man inte för-
lorar några poäng  Så blir det så mycket enklare för 
oss som håller i tävlingarna.

Deltagande i månadstävlingarna

Fotomässan 11-13 november

På Stockholmsmässan i Älvsjö
Mässan är en mötesplats för alla som har ett intresse 
av fotografi. Under tre dagar får du som besökare 
uppleva en fotofest fylld med inspiration, produkt-
information, bildutställningar och fria seminarier.

Foto: Mahshid Rasti


