
 Nästa möte:  Onsdag 25 april 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Johanna Lundberg, sportfotograf
 Tävlingstema: Inramat
 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

       Tävlingsteman 2018
April  Inramat
Maj  Människans bästa vän
Augusti  Reflexer 
September Kollektion
Oktober  Ingen tävling 
November Tre
December Kors och tvärs

Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften? Betala in på pg 372724-5. Har du inte fått utskicket 
med medlemskort och inbetalningskort, kontaktar du Hans Ölander på mötet eller via mail.

  Observera att de ska vara en ny storlek på in-
skickade digitala bilder då vi har ny projektor.
  Bilden får vara max 2160 pixlar hög och/eller 
3840 pixlar bred. Inget av dessa mått får alltså 
överskridas. Bilderna skickas till:
manadsbilder@lidingofotoklubb.se senast kl 
18.00 dag före månadsmöte/tävlingsdag.
Läs mer om detta på hemsidan.

Vi hälsar Johanna Lundberg välkommen 
  Johanna Lundberg från Stockholm arbetar som 
fotograf på Bildbyrån med en specialinriktning 
sport. Hon reser jorden runt för att bevaka både 
våra större och mindre mästerskap och idrottare.       
I sin föreläsning kommer hon att prata om hur 
det egentligen är att bevaka en EM-final i fotboll, 
utmaningar med sportfotografi och vad som 
driver henne att fortsätta.

Höstens möten har ändrade datum
  På grund av höstlov och dubbelbokningar i 
kyrkan är månadsmötena i september, oktober 
och november tidigarelagda en vecka. 
  Det här är vad som gäller: 
19 september, 
24 oktober och 
21 november.
Notera detta i almanackan.

Hur var det nu igen med storlek 
på tävlingsbilder? 

Höstresan går till Östergötland
  Vår reseledare Elisabet Lingö har tagit fram ett 
nytt fantastiskt program, med ett enastående lågt 
pris. 
  Följ med den 11-14 oktober för fotografering 
samt läraktigt och trevligt umgänge. I trakterna 
kring Skänninge tar vi oss lätt till Göta Kanal, 
Ombergs ekopark, Alvastra klosterruiner, Stora 
Lund med spännande klippor, Vadstena, Gränna, 
Bergs slussar, Visingsö och mycket, mycket mer.
  Vi kommer att bo på Skänninge Stadshotell och 
gästföreläsare blir Gunnar Stenberg, som är en 
väldigt duktig naturfotograf.
Hemsida: www.gstenbergphoto.com
  Se mer detaljer på hemsidan och i det utskick 
som gick ut i samband med förra månadsbrevet. 

Foto: Thomas Windestam

Månadens tävlingstema
  Temat för månadens tävling är Inramat. Hur 
tolkar du temat med din kamera? Välkommen att 
lämna in bilder i pappersformat och digitalt.

Hans Strand på Fotografiska - 
och till Lidingö Fotoklubb
  Hans Strand har påbörjat sin utställning 
Manmade Land på Fotografiska. Se under Foto-
grafiska på sidan 2 vilka datum som gäller. Han 
kommer också till LFK i augusti som vår önske-
gäst för att testa potentialen på vår nya projektor 
och stora duk.



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

Aktuell utställning fr.o.m. 14 april -12 maj

Ryska Naturfotograferna ”Naturens skönhet”  
14 april - 12 maj

Upptäck Rysslands natur med de främsta ryska 
naturfotograferna. Från stäpp och öken i söder 
till arktisk miljö i norr. Från leoparder och tigrar 
till björnar och måna andra djur.

Missa inte att ta del av denna storslagna utställ-
ning om Rysslands rika och vackra natur, som 
visas för allra första gången i Sverige.

Kommande utställning

Thomas Jågas ”Fjällnära ljus”
19 maj - 25 augusti

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
Barn under 12 år kommer in gratis

Aktuella utställningar

HANS STRAND - MANMADE LAND
6 april — 27 maj

CHRISTIAN TAGLIAVINI - THE EXTRAORDINA-
RY WORLD OF CHRISTIAN TAGLIAVINI
9 mars — 10 juni

ELLEN VON UNWERTH - DEVOTION! 30 YEARS 
OF PHOTOGRAPHING WOMEN
23 februari — 20 maj, 2018

Kommande utställningar

Hemsida: www.fotografiska.eu/
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Aktuell utställning

TRES HOMBRES ART
2018-04-12 - 2018-05-12

Tres Hombres Art gästar Galleri Axel i sam-
band med Stockholm Art Week.

www.galleriaxel.se/?Utstallningar

Galleri Kontrast
Hornsgatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00
Aktuell utställning

ÅRETS BILD 2018
7-29 april

Kommande utställning
Nordens Fotoskola Examensutställning
”DEN TUNNA LINJEN”
5-27 maj 2018

VERNISSAGE lördagen den 5 maj kl. 12-16

Hemsida: www.gallerikontrast.se

Galleri Movitz, 
Hornsgatan 40 

Jani Westman, Anders Andersson och 
Hans Ölander ställer ut naturbilder.
(mer info kommer)
7 juni - 14 juni


