
VÄLKOMNA!

Dagens program

• Vad händer framöver

• Bildsnack (Tips-å-Trix/kaffebild)

• Jul-Foto-Maran – Hur gick det?

• Vår gallerier

Digital månadsträff 27 januari



Vad händer framöver?

• Nyfors 23/1 

• Råstasjön, ut runt sjön och leta fåglar 21/2 kl. 11.00

• Nästa månadsträff 2/3 kl. 19.00

• Årsmöte 13/4 kl. 19.00

• Stadsvandring, möta våren

• Åka till Mariefred i augusti/september

• Utställning i november

Mejla till: info@rsiffoto.se



Bildsnack
Bildkomposition
• Gyllen snittet

• Proportioner 

• Balans

• Djup i bilden

• Rak horisont

Intressant
• Fångar bilden ditt intresse?

• Vad vill fotografen berätta?

• Vill man se den igen?

• Vad kan man tänka på?



Bild-
snack

Hitta vinkel

= Rör på 

fötterna

Här står 

grejerna still 

= gott om 

tid



Bildsnack
Här ett bra 

exempel på 

när det inte 

blev så bra.

Tips:
Några få steg åt 
vänster skull nog 
fått en bättre 
vinkel på huset 
och fått bort 
soptunna och 
skylt. Kanske 
även hunden 
hade fått behålla 
huvet



Bildsnack

Tajming

vänta, 

vänta -

TRYCK

Tips:
Synd på en 
annars rätt kul 
bild. Hade 
löparna kommit 
i höjd med 
sparkcykeln 
eller dörren…



Bild-
snack

Tajming

vänta, 

vänta -

TRYCK

Kanske flickan 
kommit för långt ur 
bilden redan.
Cykeln, vattnet, sol 
– inte så dumt.



Bildsnack

Djur & natur

Tanken här var att visa på 
att det är viktigt att anpassa 
sig till det man fotar. Fågeln 
hade blivit bättre med mer 
himmel under vingarna och 
hunden om fotografen sänkt 
kameran så att det inte 
mest blivit rygg. Eller var det 
husmålningen som var 
huvudbudskapet?



Bildsnack



Bildsnack
Det 

händer 

något

…man blir lätt
intresserad av
bilden 
Vad gör han?
Håller han på å
slår ihjäl sig?



Bild-
snack

Humor

Känsla

Det 

händer 

något



Bildsnack
Rätt ögonblick

Man måste 

ha lite tur 

ibland också!

Tips: 
Håll kameran ”startklar”



Bildsnack

Är det okej?

Har GDPR gjort 

”Street-foto” 

besvärligare?

Vad vill fotografen 

berätta med bilden?

Tips:
• en mindre kamera eller mobil verkar 

mindre ”skrämmande” för den man fotar.
• Var ändå gärna tydlig med att du tar en

bild.
• Med lite tur kan du få en trevlig pratstund



Bildsnack

Är det okej?

• Fin bild men lite ”utanförskap”.
• Vad vill fotografen berätta?
• När man tittat en stund känns det 

rätt platt
• Bakgrunder är rätt trist
• Så bilden gick från bra till ”nja”



Bildsnack

Blir bilden 

bättre i 

svart/vitt?

Nä, verkligen inte (ha-ha)
• Det tycks finnas många

som fotar som tror att
det blir mer
”streetphoto” i B/W.

• Pionjärerna hade inte
färgfilm därför var
gatu-bilder svartvita.

• Det är säkert värt ett
försök, men ingen
garanti för ett lyckat 
resultat.



Bildsnack

Blir bilden 

bättre i 

svart/vitt?

Det kan vara 

värt att prova 

när man bild-

behandlar.

Tips:
• Fota i färg och ändra

senare i datorn
• Smart sätt att använda 

ljuset från ”korvmojen”



Hur kul va den här 
på en skala?
Rätt meningslös.

Kanske inte så dum, 
men bakgrunden rätt 
trist. Och genom att 
beskära bilden hade 
man nog fångat flickan 
bättre (om hon nu lät sig 
fångas)
Tips:
• Ställ dej som fotograf 

så du får en bra 
bakgrund

• Vänta på att det
händer något kul

• Någon halkar (Robins
favorit)

• Eller en flicka med 
tvåfärgat hår 



Bildsnack

Ordning & 

reda eller 

”kaos”?

Tips:
• Leta kul vinklar och

linjer
• Ta en bild, ibland blir 

det riktigt bra när man 
ser den på bildskärmen

• I annat fall finns ju
deleteknappen


