
 Nästa möte:  Onsdag 26 april 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Jens Lasthein 
 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

Se efter om du har betalat in medlemsavgiften för 2017  
Ungdom t.o.m 20 år och studerande betalar 200 kr, på plusgiro 37 27 24 – 5

April  Kyligt
Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

Nästa möte har vi den 26:e april 19:00.

Månadstävlingarna 
Med den väderlek som vi ha�  under en tid nu så 
ska det väl inte vara svårt att hitta motiv som pas-
sar in under månadens tävlingstema ”kyligt”.

Gatufoto den 19 maj
Vädret lade hinder i vägen för gatufotot i april, 
men vi försöker igen.
E� ersom solen går ner 21.15 blir det samling 
kl 19.00 på Slussplan.
Människan i byggkaoset ska  förevigas. 
Detta blir vårens sista trä� .
Sedan � nns tid över för egna övningar på ämnet 
”En i mängden”, som är LFK:s tävling för alla som 
vill delta i tävlingen om ”Årets gatufotograf ”.
För det vill du ju.

RSF:s årsbok 2016
De av er som ännu inte hämtat ert exemplar av 
RSF:s årsbok 2016 har en ny möjlighet på nästa 
möte. Det � nns ett fåtal ex kvar.

Observera att månadsbrevet också denna månad 
är på två sidor. Vi presenterar pågående och kom-
mande program på några gallerier i närområdet.

Förra månadsmötet
På marsmötet hade vi ett väldigt � nt bildföredrag 
med David Foster. Fina bilder och bra berättat av 
David hördes många säga e� er mötet. 
Tack David för att du kunde ställa upp.

Jens Olof Lasthein har arbetat som frilansfotograf 
i 25 år, dels med egna projekt, dels för olika tid-
skri� er. Han har ha�  runt 50 separatutställningar 
runt om i världen och gett ut fyra fotoböcker: 
Moments in Between om 90-talets krig på Bal-
kan, White Sea Black Sea om gränslandet mellan 
Europas Öst och Väst, Home Among Black Hills 
med bilder från kol- och stålstaden Charleroi i 
Belgien, samt den nyutgivna Meanwhile Across 
the Mountain med bilder från Kaukasus. Ett ge-
nomgående tema har varit gränser, inre och yttre, 
och frågan vad de betyder för människor; i sin 
yttersta konsekvens kon� ikt och krig. Jens kom-
mer att visa bilder och berätta om arbetet med 
dessa bokprojekt.

Jens Lasthein 

Foto: Svetlana Yerkovich

I maj har vi ingen externföreläsare och 
ingen deltävling i klubbmästerskapet.
Marianne Oldenburg kommer att visa ett bildfö-
redrag. Mer information kommer i nästa utskick.
Vi har också en kväll fylld av fototips. Vad sägs 
om att få en förevisning om bland annat:
ND-� lter och � lterhållare, vitbalanskort, 
� ärrutlösare med timer, powerbank, SD-kortläsa-
re, HDR och panorama i Lightroom CC, Google 
Maps, TPE, Google Earth och bra att ha-appar. 

Lite information om majmötet 



Entréavgi� er
Vuxen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
Under 20 år: gratis
Årskort: 250 kr

Nuvarande utställning
11 mars - 29 april: Finska Naturfotogra� ska 
+ Naturfoto Västmanland.
Ingående information om utställningen � nns att 
läsa i förra månadsbrevet. 

Senare under året kommer också:
JAN GRAHN
“NATURNÄRA FOTOGRAFI”
6 maj - 26 augusti
(I marsutskicket skrevs mer ingående om Jan).

MATS ANDERSSON
“NATURE DIARY”
2 september -

Mats Andersson (f. 1966) är Art Director, foto-
graf och projektledare på den egna reklambyrån 
Concret Reklam i Jönköping. Naturfotogra� n tar 
dock allt mer tid i anspråk och Mats har under 
de senaste tio åren gjort sig välkänd med sin 
mycket personliga stil där han låter naturfoto 
närma sig konstfoto. 
2016 blev han ”Årets nordiska naturfotograf.
I och med vinsten (all over winner) i Nordic 
Nature Photo Contest, samma år vann han även 
kategorin svartvitt i ”Wildlife Photographer of 
the Year”, världens mest prestigefyllda tävling för 
naturfotografer.
Mats har gett ut ett tio-tal böcker och har ha�  ett 
� ertal separatutställningar runt om i Norden. På 
Naturfotogra� ska kan vi presentera den för året 
nya utställningen “Nature Diary”. 

Naturfotogra� ska i Hallstahammar På gång på Fotogra� ska
Aktuella utställningar
Till minne av Lennart Nilsson  fram till 14 maj
Weegee (Arthur Fellig)                - 28 maj
Patrick Demarchelier                 - 14 maj 
Cooper & Gorfer                 - 11 juni

Kommande utställning
Like a horse     19 maj - 3 sept.

Entréavgi� er
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17
Aktuell utställning
Inget aktuellt som det ser ut på deras hem-
sida men vi låter rubriken stå kvar till nästa 
månadsutskick.

Galleri Kontrast
Horngatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00
Aktuell utställning
LIMBO av JOHAN SUNDGREN
8 april - 7 maj

ÅRETS BILD
8 april - 7 maj
Årets Bild är Sveriges största och mest 
statusladdade fototävling som ägs och 
arrangerats av den ideella organisationen 
Pressfotografernas Klubb (PFK) sedan år 
1942. Tävlingens främsta sy� e är att främ-
ja bildjournalistik och skickligt utförda 
yrkesprestationer inom journalistiken. De 
fotografer som årligen belönas visar prov 
på stor kunnighet med deras betydelse-
fulla arbeten. Årets Bild är inte bara en 
tävling utan även en bro mellan allmän-
heten och svensk bildjournalism. ”Årets 
Bild” togs av David Lagerlöf och ”Årets 
Fotograf ” blev Magnus Wennman.


