
 Nästa möte:  Onsdag 29 mars 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  David Foster 
 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

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

Mars   Cirklar
April  Kyligt
Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

Nästa möte har vi den 29:e mars 19:00.
Vår inbokade gäst, Tobias Hägg, alias airpixels, som 
skulle visa drönarbilder, har tyvärr fått förhinder. 
I stället kommer vi att få njuta av ”höjdarbilder”, 
och spännande livsupplevelser, från landskapsfo-
tografen David Foster. Det ser vi fram emot!

”David Foster, IT-arkitekt i yrkeslivet men land-
skapsfotograf som äventyrar i medelåldern i det 
civila, berättar om sina fotoresor till västra USA. 
Med fokus på icke-planering och omedgörliga 
landskap blir det bilder och historier från olika 
nationalparker. Allting varvat med konkreta över-
levnadstips, t ex hur man undviker övernitiska 
Park Rangers och hur man avgör vilket drivmedel 
hyrbilen använder.”

Månadstävlingarna 
Månadstävlingarna startar upp igen på marsmö-
tet och temat är då cirklar, som ju kan tolkas på 
många olika sätt. Cirklarna har du säkert redan fo-
tograferat, så sikta redan nu in dig på apriltemat, 
som är ”Kyligt”

Påminnelse om  rutiner för tävlingsbilderna
Vi vill påminna om rutinerna för inskickade 
tävlingsbilder, för tyvärr har det hänt ett fåtal 
gånger att inskickade tävlingsbilder ”försvunnit” 
på vägen och inte kommit med i tävlingen. Vi 
återupptar därför vår tidigare rutin att alla som 
tävlar för säkerhets skull tar med sig bilderna på 
en usb-sticka till mötet. I pausen får man sedan 
kontrollera att inskickade bilder kommit med. 
Om de inte � nns med, har man chansen att ladda 
in bilderna manuellt. 
Observera att det bara gäller för bilder som skick-
ats in senast kl. 18:00 dagen innan. Vi vill inte ta 
in nya bilder i ”e� erskott”.

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.

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

Höstresan 6-8 oktober
Årets höstresa går till natursköna Skåne. 
I år beger vi oss till Helsingborg och Skåne för 
vår höstresa. Den 6-8 oktober har vi bokat ett 
stort antal rum på Hotell Scandic Helsingborg 
Nord. Härifrån är det korta avstånd till So� ero 
slott, Kullabygden med Kullaberg, bokskogarna i 
Söderåsen, eller varför inte ta en färjetur över till 
Danmark och Helsingör.

Peter Nilsson, landskapsfotograf och boende i 
Malmö, kommer att hjälpa oss att hitta till rätt 
ställen.Tveka inte, vi är redan tjugoen anmälda! 
Vi har även startat en Facebookgrupp, som bara 
kan ses av anmälda till resan, för att lättare kunna 
ordna med samåkning och tipsa varandra om 
lämpliga platser att fotografera.

På förra mötet hade vi ett uppskattat möte med 
� ron Ullberg.  Stort tack till Scandinavian Photo 
för gästfriheten.



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

Jan Grahn föddes 1930 i Trollhättan där han fort-
farande är bosatt. Han är utbildad biolog och har 
i första hand varit yrkesverksam som lärare. Som 
fotograf är han autodidakt.

Med natur och kultur som viktigaste inspirations-
källor har han i mer än sextio år sökt sina motiv 
såväl hemma som på annat håll i världen. Grahn 
är väl representerad med bilder och artiklar både 
i Sverige och utomlands. Separatutställningarna 
har varit många och tillsammans med kollegor 
har hans bilder visats i en rad länder. Tre egna 
böcker är utgivna.

Han fotograferar i svartvitt och färg. Utställ-
ningsbilderna har tidigare tagits fram med gamla 
beprövade kopieringsmetoder men framställs 
numera på digital väg. Bildens innehåll har dock 
alltid varit viktigare än tekniken.

För sitt sätt att hantera kameran och för insatser-
na inom den ideella naturvården har Jan Grahn 
blivit uppmärksammad med utmärkelser och 
stipendier. Bland annat från Trollhättans kom-
mun, Konstnärsnämnden, Norra Älvsborgs Läns 
Landsting och Sveriges Författarfond. Av Statens 
Naturvårdsverk blev Jan Grahn 2012 utsedd till 
Årets naturfotograf och av Svenska Naturfotogra-
ferna mottog han 2016 hederstiteln Naturfotograf 
Emeritus.

Jan Grahn är en av Sveriges mest anlitade och 
uppskattade föreläsare, missa inte att höra honom 
berätta till sina bilder på vernissagen!
(citatet om Jan Grahn från Naturfotogra� skas hemsida)

Naturfotogra� ska i Hallstahammar På gång på Fotogra� ska
Aktuella utställningar
Till minne av Lennart Nilsson     6 feb - 2 april
Ren Hang     17 feb - 2 april
Patrick Demarchelier  24 feb - 14 maj 
Cooper & Gorfer  11 mars - 11 juni

Kommande utställningar
Arthur Fellig   7 april - 28 maj

Entréavgi� er
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Under 12 år: gratis
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17
Aktuell utställning
LUSTRUM
av 16 Fotografer
2017-03-03 - 2017-03-25

Galleri Kontrast
Horngatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00
Aktuell utställning
Christo� er Hjalmarsson - ”Gnistan som 
tändes - Kon� ikten i Ukraina”
Kommande utställningar
Årets Bild 2017 och 
Moa Karlberg - ”Hundred Times the 
Di� erence”

Har du något eget favoritgal-
leri? 
Hör av dig, så lägger vi ut 
info från � er.

Har du något eget favoritgal-
leri? 
Hör av dig, så lägger vi ut 
info från � er.


