
 Nästa möte:  Onsdag 31 maj 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Marianne Oldenburg och teknikkväll 
 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

Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

Nästa möte har vi den 31 maj 19:00.

Förra månadsmötet
På aprilmötet hade vi, för andra gången, Jens 
Lasthein hos oss. Den gode Jens kom inte ihåg att 
han varit hos oss tidigare men trots det...utsågs 
han som VIP-medlem i Lidingö Fotoklubb. 
Föredraget och bildbedömningen var mycket 
uppskattade.

Majmötet kommer att gå i kunskapens tecken 
Halva tiden kommer Marianne Oldenburg att 
berätta om sin hantering av gamla familjebilder 
m.m. Så här säger hon själv:
”Det tidiga fotografiet är spännande. Fotografer-
na var förkämpar för de moderna tiderna. Den 
tidens människor måste tänkt precis som vi gör 
- tänk så mycket nytt som kommit under min 
livstid.

När jag tog hand om min farmors familjebilder 
lärde jag mig mycket om tidigt fotografi. Perioden 
som jag tittat på är 1860 - 1920. Med tre aktiva 
fotografer i familjen fann jag en fotografisk skatt i 
min farmors tvättkorg.

På mötet berättar jag om det tidiga fotografiet, 
men också om hur jag har gjort för att tidsbe-
stämma gamla fotografier. Det har varit ett detek-
tivarbete. Vem är det på bilden, när togs bilden, 
var togs den..

Under bildbearbetningen så har gamla släktingar 
blivit till levande personer för mig. Jag tar upp lite 
om några av de viktigaste knepen för att bildbear-
beta gamla fotografier.
Jag hoppas att kunna dela med mig av hur kul jag 
har haft under resans gång. Kanske du också har 
några bilder som ligger i en korg någonstans?”

Marianne Oldenburg 

Bra att kunna-teknik
Förutom Mariannes programpunkt efter kaffet 
så har vi fyllt upp kvällen med en teknikdel. Vi 
kommer att ha 4 stationer som leds av Jani, Ste-
fan, Anders och Hasse. Vi ska bl.a. titta på:
ND-filter och filterhållare, vitbalanskort, 
fjärrutlösare med timer, powerbank, SD-kortläsa-
re, HDR och Panorama i Lightroom CC, Google 
Maps, TPE, Google Earth och bra att ha-appar 
för fotografer. 
En garanterat välfylld kväll utlovas.

Vem blir Årets gatufotograf?
Gatufoto är en konstform som uppskattas av allt 
fler. Den är både krävande och inspirerande, men 
ger alltid resultat. LFK:s egen gatufotogrupp har 
snart varit igång två år. Den samlas ca en gång i 
månaden runt olika tema och trivsam samvaro 
efter avslutat jobb.
Nu vill LFK vidga gatufotot till alla medlemmar 
och utse ”Årets gatufotograf ” på temat 
”En i mängden”.
Tävlingen är alltså öppen för alla och avslutas vid 
decembermötet, då initiativtagaren C-H Seger-
feldt är domare. Tävlingen sker endast i projek-
tionsform. Vinnaren får diplom och C-H:s bok 
”Mitt liv på gatan”.
Vem blir årets gatufotograf?



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

Aktuell utställning
JAN GRAHN
“NATURNÄRA FOTOGRAFI”
6 maj - 26 augusti
(I marsutskicket skrevs mer ingående om Jan).

Kommande utställningar
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.

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
”LIKE A HORSE    19 maj - 3 sept. 
COOPER & GORFER    11 mars - 11 juni
”I KNOW NOT THESE MY HANDS”

Kommande utställning
BERNING AND DI BATTISTA
”CONFLUECE”  2 juni - 27 augusti 
AKSELI VALMUNEN
”THE SAME PET”  31 maj - 27 augusti

Hemsida: www.fotografiska.eu/

m
aj

 2
01

7

Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Aktuell utställning
Gestaltande Fotografi - Gamleby Fotoskola
31 maj - 4 juni

Informationen från Facebook

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

Aktuell utställning
JOHANNA WULFF
”FORTSÄTTARNA”
18 maj - 11 juni

Hemsida: www.gallerikontrast.se/

Magasin III
Frihamnsgatan 28

Aktuella utställningar
GUNNEL WÅHLSTRAND
11 februari - 11 juni

M*r>0r -TONY OURSLER
16 september 2016 - 11 juni

Hemsida: www.magasin3.com/


