
 Nästa möte:  Onsdag 25 oktober 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Bildbehandling och Lightroom mobile 
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

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

Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Sonja Tydén, Atze Dijkstra, Elisabet Lingö, 
Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander, Christer Prinzell och Marie Junde
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  Lidingö Fotoklubb

Nästa möte har vi den 25 oktober 19:00.

På oktobermötet blir inriktningen bildbehandling 
och kreativitet, men vi ska inte köra en 
Lightroomkurs utan det är du som ska stå för 
bildbehandlingen och kreativiteten. 

Upplägget är att du innan mötet ska efterbehandla 
en eller flera utvalda bilder enligt eget tycke och 
smak. Vi ska sedan på mötet visa och diskutera 
olika sätt att framkalla, eller efterbehandla, de 
valda bilderna utifrån vad du som fotograf, eller 
kreatör, såg när du tog bilden (även om du inte 
tog just den aktuella bilden). Hänger du med? 
Om inte, läs om och läs sedan vidare. 

Gör så här:
1 - Ladda ner en eller flera av de fyra utvalda bil-
derna från den här Dropbox-länken. https://www.
dropbox.com/sh/06zjayjy7uoxj99/AAC1cwhiQD-
q5PZL0KKptGdM_a?dl=0
2 - Bilderna finns både som DNG (raw-format) 
och som stora JPG. Välj helst DNG om du har ett 
program som kan hantera RAW-filer, som Ligh-
troom, Photoshop, Photoshop Elements m m. 
Välj annars JPG-formatet. 
3 - Ta in bilden/bilderna i ditt framkallningspro-
gram.
4 - Efterbehandla bilden/bilderna tills du känner 
dig nöjd med ditt skapande. Justera exponering, 
vitpunkt, skärpa, kontrast, lyster och mättnad för-
stås, men även beskärning. Eller varför inte göra 
något helt galet med allt som Photoshop möjlig-
gör, det finns inga begränsningar.
5 - När du är klar, spara undan bilden/bilderna 
som JPG-bilder på din dator, helst i samma stor-
lek som till månadstävlingarna, 1620x1080 pixlar 
(bredd x höjd), se hemsidan. Namnge filen med 
ditt namn.
6 - Mejla bilden/bilderna till Roger Moe, ro-
ger_moe@hotmail.com, senast söndagen den 22 
oktober.

Bildbehandling och kreativitet

Vem blir årets gatufotograf?
Nu går gatufototävlingen in i ett intensivt läge. 
Alla klubbmedlemmar får delta med en projek-
tionsbild på temat ”En i mängden”. Bilden skick-
as till Jani precis som ordinarie månadstävling 
och märks med gatufoto och eget namn. Gå in 
på klubbens webbplats och klicka dig vidare till 
klubbmästerskap och klicka på länken tävlings-
bilder. Notera att temat handlar om människor 
och inte ting och byggnader.
Vinnaren får C-H Segerfeldts nyutkomna bok 
”Mitt liv på gatan” och ett diplom.

Nästa gatufotomöte
Lördag den 28 oktober har gatufotogruppen 
nästa träff och då får vi tillfälle att jobba med 
temat. Tid och plats meddelas senare.

Hydrographica - ny sponsor
Vi har fått en ny sponsor, Hydrographica, som 
tar fram storskaliga sjökort och böcker, sponsrar 
oss med ett antal exemplar av den förnäma boken 
”Genvägar i Stockholms skärgård”. Stort tack till 
Jesper Sannel och Hydrographica!

7 - Roger kommer sedan att välja ut de bilder 
som vi kommer att visa och diskutera kring på 
mötet, det blir troligen 3-4 bilder per utvald bild. 

Efter mötet är målsättningen att vi ska ha massor 
med idéer och vara ännu mer kreativa vid efter-
behandlingen att våra egna bilder.
Frågor? 
Bara att kontakta Roger eller Anders B.

       Tävlingstema 2017
 November Resa
 December Kontakt 

Att använda Lightroom mobile på resan
Stefan Zander kommer också under mötet att 
visa sitt arbetsflöde på resande fot med 
Lightroom på iPad. Hela vägen från import av 
bild från en systemkamera till redigering och 
publicering av bild på sociala medier/mail.



Entréavgifter
Vuxen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
Under 20 år: gratis
Årskort: 250 kr

Aktuell utställning

MATS ANDERSSON
“NATURE DIARY”
2 september —18 november.
Mats blev årets nordiska naturfotograf 2016. 
Samma år vann han även kategorin svartvitt i 
”Wildlife Photographer of the year”, världens 
mest prestigefyllda tävling för naturfotografer.

Kommande utställning

ORSOLYA & ERLEND HAARBERG
”LAPONIA” -  STORSLAGEN STILLHET”
25 november — 20 januari 2018

Paret Haarberg har presenterats i National 
Geographic Magazine och har gett ut två böcker, 
Island - kontrasternas land och Lappland - Nor-
dens Alaska.

Hemsida: www.hallstahammar.se/Kultur-fritid/
Kultur/naturfotografiska/

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar

Naturfotografiska i Hallstahammar Fotografiska
Entréavgifter
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Under 12 år: gratis

Aktuella utställningar

PAUL HANSEN - BEING THERE
8 september — 19 november 2017 

HÖSTSALONGEN 2017
6 oktober — 3 december

VIVIANE SASSEN- UMBRA
1 september — 12 november 2017 

LAST NIGTH IN SWEDEN
13 september —29 oktober 2017

Kommande utstsällningar

Nick Veasey - Inside Out
24 november 2017 — 18 februari 2018
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

’Aktuell utställning
The End of La Belle Epoque
av Misha Pedan
2017-10-26 — 2017-11-17 

www.galleriaxel.se/?Utstallningar

Galleri Kontrast
Hornsgatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00

Aktuell utställning
Johan Bävman – Swedish Dads
30 september – 29 oktober

Kommande utställning
FRAMED VI

VERNISSAGE TORSDAG 2 NOVEMBER KL. 17-20.
För 6:e året i rad anordnar vi en stor utställning med 
”Fotografi till Salu” på hela galleriet.
Ett stort antal fotografer kommer att medverka, med 
såväl nya som lite äldre fotografier.
Hemsida: www.gallerikontrast.se/Naturhistoriska riksmuseet

Erik Johansson - Nature Illusions
Visas från 19 september — 11 mars 2018

Gratis inträde till utställningen


