
 Nästa möte:  Onsdag 19 september 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Peter Gunnars plåtar plåt
 Tävlingstema: Kollektionstävling (utan tema)
 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

Vi hälsar Peter Gunnars välkommen

       Tävlingsteman 2018
September Kollektion
Oktober  Ingen tävling 
November Tre
December Kors och tvärs

Vem blir årets gatufotograf?
  Tävlingen om klubbens bästa gatufoto inleddes 
i fjol. Då vann Christer Prinzell på temat ”En i 
mängden”. Tävlingen fortsätter i år och 2018 är 
temat ”Tillsammans”. 
  Tävlingstemat kan beskrivas ungefär så här: Till-
sammans är mer en känsla och en stämning än 
ett agerande. Det räcker inte med att ett par går 
bredvid varandra eller talar med varandra. Bilden 
bör förmedla känslan av samhörighet. Det är det 
som kommer att vara avgörande när domaren 
C-H Segerfeldt utser Årets gatufotograf 2018 på 
decembermötet.
  Reglerna är enkla: Alla medlemmar är välkomna 
att lämna in två projektionsbilder. Du behöver 
alltså inte varas medlem i gatufotogruppen för 
att få delta. Endast en person kan vinna även om 
domaren självklart är fri att göra hedersomnäm-
nanden.
  Årets gatufotograf får C-H Segerfeldt handbok 
för gatufotografer: ”Mitt liv på gatan” och ett 
diplom som bevis på sin värdighet.

 Gatufotomöte den 27 september
  Årets första träff för de som tycker om att foto-
grafera i gatumiljö är den 27 september. Vi träffas 
kl 18 utanför Åhléns vid T-baneuppgången. Den-
na gång satsar vi på ett lite annorlunda tema. Som 
vanligt avslutar vi med en gemensam fika.
  Övriga gatufototräffar i höst är lördagen den 20 
oktober kl. 11.00 och lördagen den 24 november 
kl. 11.00.
  Alla är välkomna. Ingen föranmälan. 
Kolla Facebooksidan för plats.
Ledare är C-H Segerfeldt.

  Peter Gunnars plåtar plåt.
  Han har jobbat som fotograf sedan 1990 och 
innan dess jobbade han som fotoassistent under 
stora delar av 80-talet. Han började lite sent som 
assistent. Tror att han var väl över tjugo år när 
han fick sitt första permanta assistentjobb hos en 
Lars Nybom på Birger Jarlsgatan. Efter det följde 
jobb hos Studio Stefan Nilsson och hos Hallgran 
& Höglund, där han avslutade sin assistentkarri-
är. Under den här tiden gick han också ett år på 
Berghs reklamskola. 
  1990 satte Peter igång som frilansfotograf och 
det pågick till sista december 1999. Då blev han 
utköpt ur den studio, som han drev på Kungshol-
men tillsammans med en annan fotograf och en 
arkitekt.
  Första januari 2000 blev han anställd på mo-
derföretaget som då drev tidningen Auto Motor 
& Sport som ansvarig för utveckling av digital 
Fotografi och Repro. Peter har sedan dess jobbat 
på samma företag. Numera är han deltidsanställd 
50% och utöver det driver han sitt eget företag 
inom fotografi.

Skicka in tävlingsbidragen i tid
  Vänta inte tills klockan är fem i deadline (18:00) 
dagen före månadsmöte/tävlingsdag, innan du 
skickar projektionsbilderna till Jani. Risken ökar 
att bilderna inte kommer fram i tid. Tänk ock-
så på att inte stänga av datorn förrän du ser att 
bilderna verkligen har skickats iväg av mejlpro-
grammet.
  Se på hemsidan vad som gäller för tider och 
storlekar på inskickade bilder. Eller varför inte 
fråga någon om du är osäker. 

  För bästa visning ska bilden anpassas till 
2160x3840 pixlar, d v s bilden ska rymmas inom 
2160x3840 pixlar, alltså upp till 2160 pixlar hög 
och/eller upp till 3840 pixlar bred.



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

Nuvarande utställning 1 sept -- 17 november

Carl-Fredrik Ekström/N
Återsken och Viskningar

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

Utställning

AUSTRALIA
av Helena Savio
2018-09-06 - 2018-09-16

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

Lennart Nilsson 
On Assignment

(25 augusti – 30 september)

Hemsida: www.gallerikontrast.se

Virsbo konsthall 
Virsbo, Västmanland

Anders Geidemark (VIP-medlem) och Susanna 
Geidemark ställer ut fotografier och akvareller. 

Öppet i helgerna t.o.m. 30 september kl 13-17

LFK Jubileumsutställning 2019
  Lidingö fotoklubb fyller 70 år 2019 och det ska 
vi fira! Det finns en arbetsgrupp som ansvarar 
för att ta fram ett förslag på tidpunkt, typ av 
aktivitet mm. Gruppen består av 8 medlemmar i 
klubben.
  Arbetsgruppen har hållit 4 möten och ett antal 
förslag har kommit fram. Efter besök och an-
dra kontakter samt efterforskningar börjar ett 
konkret förslag att utformas. Tiden för jubileum 
planeras till veckorna 46-48, 2019. Platsen blir 
Lidingö stadshus nyrenoverade entré i form 
av en utställning. Delar av utställningstiden 
kan komma att ske under Lidingö kulturvecka.              
Arbetsgruppen jobbar vidare under hösten med 
att bestämma exaktare datum, planering av 
utställningens tema, aktiviteter mm. Mer info 
kommer. Det viktiga är att alla medlemmar ska 
få en möjlighet att visa någon bild och att vi gör 
detta jubileum till ett roligt firande av klubbens 
verksamhet.

Anders Johansson / Utställningsgruppen

Kollektioner till Fotomötet
  Det här är vad som gäller för inlämning av kol-
lektioner till kommande KM-deltävling.
Kollektion ingår i klubbmästerskapet och regler-
na är de samma som för ”vanliga månadstävling-
ar” men motivvalet är fritt. 
  Bilderna ska vara 3-5 stycken. En kollektion 
har en röd tråd/gemensamt tema/berättelse som 
håller samman bilderna. En sådan kollektion har 
företräde framför bilder av samma motiv. 
  Man kan delta med en kollektion i varje klass. 
  Se mer om regler, storlekar m.m. under:
www.lidingofotoklubb.se/cms1/index.php/klubb-
maesterskap#regler
  Jani påminner om att när det gäller kollektion i 
projektonsklassen, så sorteras varje enskild kol-
lektion i filnamnsordning om ni vill att de visas i 
en speciell ordning. 
  Jani kan däremot inte styra själva layouten på 
hela samlingen. Det sköter Lightroom automa-
tiskt för att nyttja utrymmet maximalt.


