
 Nästa möte:  Onsdag 27 februari 2019 kl 19.00 
 Plats:   Scandinavian Photo, Vasagatan  14
 Program:  Elisabeth Landberger
 Tävlingstema: Ingen tävling
 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

Rabatter i samband med fototräffen 27/2
  Följande rabatter gäller specifikt för denna kväll 
och kan inte kombineras med andra erbjudan-
den:
10% rabatt på Sigma (Objektiv och UV filter)
10% rabatt på Begagnat (gäller hela bolagets sor-
timent bara ordern läggs just vid mötestillfället)
20% rabatt på Think tank-produkter
20% rabatt på Benro
20% rabatt på Scandinavian photo papper
Vi är välkomna att handla i butiken innan mötet.

       Tävlingsteman 2019
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

Månadsmötet är på Scandinavian Photo
  Bildvisare för kvällen blir Elisabeth Landberger, 
som också jobbar på Scandinavian Photo. 
Hon säger:
 ”För mig handlar fotografi om närvaro, om 
känsla, form och ljus. Jag vill beröra och skapa 
magi. Mina största inspirationskällor är naturen, 
och mötet, både med människor och djur. Och 
oavsett om jag fotograferar landskap en stekhet 
dag på savannen eller ett lyckligt brudpar handlar 
det om att vara där, och att fånga känslan i ögon-
blicket.
  Jag har haft en mängd olika kunder, både före-
tag, organisationer och privatkunder. Jag jobbar 
även som reseledare för fotoresor, bland annat till 
Finland, Namibia och Japan.  Är sedan förra året 
anställd på Scandinavian Photo, med ansvar för 
deras ”events” och även kontaktperson för Li-
dingö Fotoklubb, vilket är extra kul.
  Jag kommer att prata om att utvecklas som fo-
tograf, att hitta sitt eget uttryck, om att ta krea-
tiva bilder och beskriva olika tekniker inom den 
genren”. Elisabeths föredrag börjar 19:15.

OBS!!  I kalendariet på hemsidan stod ett tag 
fel datum för aprilmötet. Rätt datum är
onsdag 24 april.

Gör du en fotobok hos Photohome?
  Du vet väl att vi har fem presentkort som vi 
kan dela ut till medlemmar som håller på att ta 
fram en fotobok hos Photohome, https://www.
photohome.se. Säg till Anders Bauer så har du 
möjlighet att få ett presentkort på 300 kr när du 
beställer din första bok. Men ingenting är ju gra-
tis ... i utbyte lovar du att presentera boken på ett 
månadsmöte, för att inspirera andra medlemmar. 

Ska du rama in en bild med en ram från BGA 
Fotobutik?
  Vi har även sex presentkort från vår sponsor 
BGA Fotobutik, http://bgafotobutik.se, som vi 
kan dela ut till våra medlemmar. Säg till Anders 
Bauer när du är på gång att köpa en ram eller en 
egenanpassad passepartout så har du möjlighet 
att få ett presentkort på 300 kr hos BGA Foto-
butik. Men som sagt, ingenting är ju gratis ... i 
utbyte lovar du att visa upp den inramade bilden 
på ett månadsmöte, för att inspirera andra med-
lemmar att köpa ramar hos BGA Fotobutik.

Foto: Elisabeth Landberger
Studiebesöken hos Crimson
  Så kul, båda datumen för besök hos Crimson är 
fullbokade och vi har en kort väntelista. Viktigt 
alltså att säga till om ni får förhinder att gå så att 
någon annan kan gå i stället. Mejla Anders Bauer, 
anders_g_bauer@hotmail.com om ni får förhin-
der.



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

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

Hemsida:
www.hallstahammar.se/naturfotografiska

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

Albin Biblom
Curiosity and Control

 21 februari --- 16 mars

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

Sydafrika: 25 år av demokrati
Fotografier av Per-Anders Pettersson
(2 --- 31 mars)

VERNISSAGE lördag 2 mars kl. 12-16

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

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

Kirsty Mitchell
Wonderland
(7 december — 3 mars 2019)

Alison Jackson
Truth is Dead
(22 februari — 19 maj)

Jesper Waldersten
All Over
(8 mars — 9 juni)

Anja Niemi
In Character
(8 februari — 7 april)

Hemsida: www.fotografiska.eu/

Fotografiska


