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BLÄNDAREN
Tack till alla som skickat
in bidrag under 2014!
Hoppas på fortsatt medverkan under 2015, och
att det kommer några
nya som vill vara med.

önskar Annika
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Stort ska det vara over there !
Jag vill visa några bilder från min New York-resa i maj månad detta år.
Jag har ju tidigare visat bilder med skyskrapor och
stora vyer över staden, men tänkte visa lite bilder från gatunivån och lite
annat denna gång.
Text och Foto: Dick Enebro

Stort ska det vara i USA, även polisbilarna

Polisen var ett ståndigt inslag i stadsbilden.

En blick in mellan två husväggar.
Brandtrappor.

Även en del poliser var av det "större" formatet.

En kärleksfull staty och en varm korv för runt tio kronor.

Den enormt stora Central Park var
en positiv bekantskap. Det fanns nästan inte ett enda skräp på marken i
hela parken. Imponerande.
Stort är bara förnamnet. Bara reklamskyltarna är ju som fyravåningshus.
Höjden från marken upp till flaggorna är cirka 15 våningar. Bara för att
spela lite "brännboll"
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Långfärdsskridsko
Solens strålar färgar den svarta isen gulröd, härligt vad naturen ger oss!
Det finns många anledningar att ge sig ut på isarna. Det är en kort men intensiv period för isens långtradare. Det handlar om några veckor eller i bästa fall någon månad som man kan njuta av långfärdsskridsko, då förhoppningsvis isen hinner lägga sig innan ett tjockt lager av snö täcker isen.
Det handlar om att finna den härliga känslan av frihet ute på isen, att bara glida iväg på en spegelblank
sjö är en överlägsen frihetskänsla.
Text & Foto Hans Svärd

8/11 Svartsjöarna

29/11 Näldensjön

15/11 Svartsjöarna

6/12 Sundsjön Bräcke kommun

God Jul och Gott
Nytt År önskar
Hasse Svärd
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Elisabet Edlund tog mig på orden och skickade en vårbild också. Jag längtar!

Här kommer några porträtt av min son och hans kusin.
Det blir ju mest släkten som jag fotograferar.
De två första är tagna på Mallorca i somras medan den tredje, där de målar egensnickrade troll, är tagen
i påskas.
Mvh Thomas Hintz
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Intet är som väntanstider…..

Kjella har träffat/är? jultomten.

Foto:Kjella Johansson

Föreningen Huggkubbens vänner genom Bonny Flodén önskar alla fotovänner en riktigt God Jul
i Julklabbsstöket
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Hundar
Varför fotografera hundar? Elliott Erwitt, som bland mycket annat har gett ut boken Dog Dogs
med 500 bilder på hundar, svarade så här på den frågan: ”Dogs are expressive; they are everywhere; they are sympathetic. And they don’t ask for prints.”

Här är några av min blygsamma försök i samma genre.

Badhund

Naturligtvis måste man hälsa på varandra när man möts.

Uppmärksamma på vad husse gör…...

men oops vad hände där borta!
Text och foto: Leif Pettersson
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