
 Nästa möte:  Onsdag 24 oktober 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Filma med mobil och DSLR-kamera
 Tävlingstema: Ingen tävling denna månad
 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

ok
to

be
r 

20
18

  Lidingö Fotoklubb

Roger Moe lär oss att filma med DSLR-
kamera och mobil.

       Tävlingsteman 2018
Oktober  Ingen tävling 
November Tre
December Kors och tvärs
  Bildduellen
  Årets Gatufotograf

Gatufotomöte den 10 november kl 11:30
  Gatufototräff den 10/11 kl 11.30 utanför Åhléns 
T-baneuppgång. Senaste träffen regnade bort, 
men vi tar nya tag och jag vill även testa lite nya 
grepp. Annars är det som vanligt: alla LFK-med-
lemmar är välkomna till foto och fika. Bilden är 
tagen med mobilkamera vid Slussen.
  Alla är välkomna. Ingen föranmälan. 
Ledare är C-H Segerfeldt.

Höstresan
  Nyss hemkomna från höstresa kan det bara kon-
stateras att den var fantastisk i år också. Vi bockar 
och niger för vår researrangör Elisabeth Lingö.
  Vi hade också turen att få uppleva några av de 
varmaste dagarna under hösten. Vi ser fram emot 
nästa resa.

Foto: C-H Segerfeldt

  Jag heter Roger Moe, inbiten amatörfotograf 
och medlem i klubben sedan ganska många 
år nu. Någonstans över Island, på en långtrå-
kig Atlantflygning i september 2017, började 
jag fundera på att det skulle vara kul att börja 
utnyttja filmfunktionerna i både mobiltelefonen 
och systemkameran. 
  På oktobermötet kommer jag att visa exempel 
på och berätta om de erfarenheter jag fått de 
senaste 12 månaderna både vad gäller filmande 
som filmredigering. Målet är att tröskeln skall 
bli lägre för er som också är intresserade av att 
börja filma och redigera film.

  För att lättare kunna följa med under kvällen, 
har Roger tagit fram ett gediget pdf-dokument, 
som skickas ut i samband med detta månads-
brev. Ta med det till mötet. Kan vara bra att göra 
anteckningar i.

Foto: Carina Bengtsson

Vi tittar lite framåt....
  Nästa månads tema är ”Tre” (inte tre teman) och 
i december är temat ”Kors och tvärs”. I december 
kör vi också bildduellen och årets gatufotograf. 
  Temat för årets gatufotograf är ”Tillsammans”.
Nu är det bara att sätta igång bildskapandet.



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

Carl-Fredrik Ekström/N (1967) använder inte 
bara penslar i sitt konstnärskap; kameran är 
också ett viktigt redskap. Som medlem i Natur-
fotograferna utövar Ekström naturligtvis sin fo-
tografering enligt de etiska reglerna som innebär 
att inte “fuska” med bilderna. Alla bilder blir till 
i kameran, och inte i en dator, men det är lätt att 
se den professionella konstnären bakom de sug-
gestiva och måleriska bilderna - Carl-Fredriks 
väldigt speciella och avancerade bildstil har nått 
en stor publiks uppskattning.

Kommande utställning 24 nov. - 2 februari

Tom Svensson/N 
Ur mörkret

Tom Svensson/N (1965) kallar sig själv helst för 
“bevarandefotograf ”; detta på grund av sin foto-
grafiska inriktning som hela tiden har som syfte 
att lyfta fram hotade arter och naturmiljöer. Tom 
har rönt stor uppmärksamhet även internatio-
nellt för reportage om problemet med odlingar 
för palmolja, och handel med exempelvis nos-
hörningshorn. Han var den förste svensk som 
blev invald i IEPA (International Environment 
Photographers Association).

Tom Svensson har tidigare jobbat med uppföd-
ning av utrotningshotade djur och artbevaran-
defrågor på djurparken Nordens Ark.

I sin utställning “Ur mörkret” visar Svensson 
de bästa och starkaste bilderna från sina otaliga 
resor världen över i naturens tjänst.

Kultur/naturfotografiska/

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar

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

Utställning

RESOLVER
Ewa Mari Johansson
17 oktober - 3 november

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

FRAMED 7
6 oktober - 4 november

Bland annat medverkar Anna Clarén, Paul Hansen, 
Johan Bergmark och Knut Koivisto.

Hemsida: www.gallerikontrast.se

Entréavgifter
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Barn under 12 år kommer in gratis

Noémie Goudal - Stations 
(6 september -- 18 november)

Lars Tunbjörk
Tunbjörklandet – blicken från sidan
(14 september  -- 2 december)

Paul Hansen/Åsa Sjöström - Hand to Hand
(27 september — 16 december)

Fotografiska höstsalongen - Talent 2018
(28 september — 25 november)

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Fotografiska For Life/Jörgen Hildebrandt
Smile – and the rest will follow
(22 november — 03 februari 2019)

Fotografiska


