
 Nästa möte:  Onsdag 30 januari 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Årsmöte, Årets bild 2018, Bildprogram x 2
 Tävlingstema: 
 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

Program på årsmötet
  Årsmötet inleds med att Roger Moe visar ett 
kort bildprogram som han kallar ”Naturbilder 
och Rodeo från Pacific Northwest”.
  När Roger är klar så kör vi årsmötet och det följs 
av en röstning, som ska utse årets bild.
  Efter en kaffepaus kommer Tomas Berg att visa 
ett bildprogram som heter ”Österut med Transi-
biriska järnvägen. En resa han företog sig under 
2018.

       Tävlingsteman 2019
Januari  Ingen tävling i KM
Februari  Ingen tävling (Scandinavian Photo)
Mars  Jubileum
April  Snö (i svart/vitt)
Maj  Blå timmen
Juni - Juli Sommarlov (inga möten)
Augusti  Sport
September Ingen tävling i KM
Oktober  Kollektion (valfritt tema) 1-5 bilder
November Färgstarkt
December Symmetri

Kallelse till årsmöte
  Härmed kallas alla medlemmar i Lidingö 
Fotoklubb till 2019 års årsmöte.
Tid och plats: Se ovan 
Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelsen
  Vi mailar inte ut verksamhetsberättelsen för 2018
men vill du läsa den så finns den innan årsmötet
på vår hemsida, under fliken ”Om klubben”. 

2018 års vinnare i våra klubbtävlingar
Projektionsklassen - 
1:a - Kerstin Persson
2:a - Bo Vading
3:a - Atze Dijkstra 

Påsiktsklassen - 
1:a - Elisabeth Lingö
2:a - Bo Vading
3:a - Kerstin Persson

Gatufoto - Atze Dijkstra
Bildduellen - Gunnela Blomqvist
Årets bild 2017 - Elisabeth Lingö

Stort grattis till alla vinnarna!

Studiebesök hos Crimson!    Anmäl dig!
  Crimson bjuder in oss för ett lärorikt studiebe-
sök onsdagen den 20 mars kl. 18 till cirka 20 på 
deras tryckeri i Fruängen.  
   Per Holmberg på Crimson kommer att guida 
oss i deras stora showroom, med en stor mängd 
utställda fotoprodukter på olika material såsom 
metall, glasfiber, forex, plywood, glas med mera. 
Och på olika typer av papper. 
   Han kommer att berätta hur man bäst anpassar 
sin bild till deras olika trycktekniker. Ta gärna 
med en bild så kan han ge råd om vilka tekniker 
som kan passa bäst för just den bilden. Efter vis-
ningen får vi ta en titt i deras ”printroom” och gi-
vetvis svarar han på alla våra frågor under kvällen.
   Det här är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om 
printning och att få tankar och idéer om att printa 
sina bilder på alternativa material hos Skandina-
viens största leverantör av olika bildprodukter. 
   Anmäl dig via mejl till Anders Bauer, anders_g_
bauer@hotmail.com eller svara i den Facebook-
tråd som Anders kommer att lägga upp. 
   Antalet deltagare är begränsat till tjugo medlem-
mar, först till kvarn gäller. Men, men ... om fler är 
intresserade kan vi boka ett datum till. 
  Här hittar du mer information om Crimson, 
https://crimson.se



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

Utställning 24 nov. - 2 februari

Tom Svensson/N 
Ur mörkret

Beskrivning finns i tidigare månadsbrev.

Kommande utställning
Patrik Larsson
Det knappt märkbara
9 februari - 30 mars

Så här beskriver Patrik själv sin utställning:

”Runt omkring oss finns det mycket som vi inte 
ser. Vi passerar ofta på väg till något, men vi tar 
oss sällan tiden att stanna upp. Vi verkar alltid 
vara på väg. Med Det knappt märkbara vill jag 
förmedla en känsla. En känsla som uppstår i mö-
tet mellan färg, form, struktur och ljus – speciellt 
på de platser som är knappt märkbara. Jag finner 
upptäckarglädje i områden som inte alltid är så 
lättfotograferade och som ibland kan te sig som 
kaosartade. Men i kaoset ser jag det subtila, och 
jag motiveras av att skapa en känsla av lugn i 
mina bilder från dessa miljöer”. 

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

Galleri Axel är ett konstgalleri med inriktning 
på fotografi.

Utställning
Ingen info om aktuell utställning.

Bokrelease  25 jan 2019 kl 17-20
Home From Home av Helena Savio

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

I Kim Walls fotspår

Kim Wall arbetade som frilansjournalist och hade 
världen som arbetsfält, ständigt på väg mellan olika 
världsdelar för att söka efter och skriva reportage. 
Ofta om människor och miljöer som vanligen inte når 
förstasidorna eller tv-nyheterna.
Kim ville ut och träffa människor i deras egen miljö, 
lyssna och ställa frågor. Hon drevs av lusten att berätta 
den ”lilla” människans historia och ge röst åt dessa. 
Hon var nyfiken, kunnig och målmedveten och ville 
göra skillnad genom sina reportage.

Utställningen visas t.o.m. söndagen den 24 februari

Hemsida:
www.gallerikontrast.se/aktuella-utstallningar/

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

Fotografiska For Life/Jörgen Hildebrandt
Smile – and the rest will follow
(22 november — 3 februari 2019)

Fotografiska STHLM Forever
(30 november— 17 februari 2019)

Kirsty Mitchell
Wonderland
(7 december — 3 Mars 2019)

Jonas Bendiksen
The Last Testament
(24 december 2018 — 17 februari)

Hemsida: www.fotografiska.eu/

Fotografiska


