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  Lidingö Fotoklubb

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

November Motsats – Kontraster  
December Väntan (gatufoto)

Tävlingstema 2016

Juliana Wiklund 

Nyfiken på drönare?

Med över två årtiondens erfarenhet av barn- och 
familjefotografering så har Juliana utvecklat en mycket 
framgångsrik, rolig teknik för att få varma, glada 
och kärleksfulla fotografier.

Bilder med känsla och äkta ögonblick som slår 
det mesta ni sett tidigare. Utöver att vara certifie-
rad lärare och fotograf i Belovedtekniken / Moment 
Design så är hon även en av grundarna av hennes 
mycket använda teknik ”The Playful Heart” som 
används av fotografer runt om i världen. 

Du hittar henne även på moderskeppet.se som en 
av lärarna i onlineutbildningar för fotografer.

När hon inte reser runt i världen så hittar du hen-
ne förmodligen tillsammans med hennes tre barn 
lekandes, klättrandes eller kanske bara ätandes en 
glass i solen på någon av Stockholms alla bryggor.

Vid förra månadstävlingen, med temat ”Från ovan” 
belönades Anders Bauers bilder med båda första- 
platserna av vår gäst och domare Lotta Härdelin. 

Båda hans bilder var tagna med en drönare, en 
Phantom 3 Advanced. Anders fick många frågor 
efter mötet om sin drönare och har nu lovat att ta 
med den för att berätta mer och svara på frågor från 
intresserade vid nästa möte. 

Gatufotogruppen träffas mellan månadsmötena 
Denna gång blir det den 14 oktober kl 18.00. 

Antagligen sista gången på kvällstid. Tema och 
plats skickas ut till gruppens mejladresser, men 
kommer också att synas på LFK:s och gatugruppens 
FB-sidor. Senast pratade vi om en kurs, vilket nu jag 
undersöker förutsättningarna för och innehållet i.

Du som är intresserad av gatufoto är välkommen 
till våra möten. Bara dyk upp! Ingen anmälan. 

När du varit med en gång får du också tillgång till 
gruppens FB-sida. Du som inte varit med på länge 
(3-4 gånger sådär) får gärna höra av dig om du vill 
kvarstå i gruppen. FB-sidan är ju i första hand till 
för dem som deltar och vill visa sina bilder för gatu-
kollegerna.

/C-H Segerfeldt

Gatufotograferna ses den 14 oktober 

Ni som deltar i månadstävlingarna och vill att det 
ska bli rätt så uppdatera er på reglerna på hemsi-
dan! 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

Tävlingstemat Kollektion

Kollektion ingår i klubbmästerskapet och reglerna är 
de samma som för ”vanliga månadstävlingar” men 
motivvalet är fritt. Bilderna ska vara 3-5 stycken. 
En kollektion har en röd tråd/gemensamt tema/
berättelse som håller samman bilderna. En sådan 
kollektion har företräde framför bilder av samma 
motiv. 

Man kan delta med en kollektion i varje klass. 
Sträva efter att försöka berätta en liten historia eller 
att beskriva en händelse eller plats, med dina bilder. 
Försök håll bildformatet enhetligt eller åtminstone 
inte alltför spretigt, det gör ofta intrycket behagli-
gare.

foto:Johan Ekman


