
 Nästa möte:  Onsdag 24 april 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  Hans Strand
 Tävlingstema: Snö (i svart/vitt)
 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

Höstsresan till Höga Kusten
  Då detta skriv har 20 personer anmält intresse 
till årets höstresa till Höga kusten.
  Föreläsare blir Anders Dahlin, som är född och 
uppväxt i området. 
  Inbjudan har gått ut med förra utskicket och bi-
fogas även denna månad. Mer att läsa finns också 
på hemsidan (se adressen ovan).

       Tävlingsteman 2019

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

Återbesök av Hans Strand
  Vi hälsar vår VIP-medlem Hans Strand välkom-
men till LFK:s aprilmöte.
  Hans kommer att visa ett retrospektivt bildpro-
gram som börjar med sitt yrkesvägval när han 
slutade som ingenjör och bestämde sig för att bli 
landskapsfotograf.
  I bildflödet kan vi se brytpunkter i hans bildstil 
från att fotografera berg i stämningsljus, sitt stora 
Islandsprojekt, till mer abstrakta bilder av nära 
landskap och slutligen till att fotografera landskap 
formade av människan. 
  Hans kommer också att ta med sig några av 
sina böcker till försäljning, bl.a. hans nya stora 
Islandsbok.   Med anledning av problemen med mejlen 

är det bra om du kan ta med dig dina täv-
lingsbilder på sticka till mötet för att vara 
säker på att kunna deltaga i månadstävling-
arna. Vi hoppas att problemen löser sig så 
snabbt som möjligt.

Krångel med hemsidan och mejl
  Det har krånglat en del med mejl och annat när 
det gäller vår hemsida. Styrelsen har beslutat att 
byta webbhotell för att lösa problemen. 

Medlemsavgiften 2019
Det är en handfull medlemmar som ännu inte 
betalat medlemsavgiften. Gör gärna det så snart 
som möjligt till pg 372724-5.

Skanner att låna
Vid årsskiftet köptes en skanner in för att kunna 
användas av LFK:s medlemmar. Det är några som 
testat den och vill du låna den kan du höra av dig 
till Hans Ölander så sätter vi upp dig på väntelista 
eller är den ledig så får du veta var den finns att 
hämta.

Bilder till jubileumsutställningen
 Avvakta på klartecken till att skicka in bilder till 
jubileumsutställningen.



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

Utställning

HAM 
Essens
(6 april - 18 maj)

  HAM är en ny skandinavisk konstfotogrupp 
bestående av fotograferna Pål Hermansen, Mats 
Andersson och Erik Malm. De är alla djupt rota-
de och inspirerade av naturen i sina verk, samti-
digt som de distanserar sig från den traditionel-
la, biologiskt fokuserade naturfotograferingen.     
Det personligt konstnärliga och känslomässiga 
uttrycket, som visar fotografernas hängivenhet 
för naturen, är betydligt viktigare än att visa den 
tekniskt perfekta bilden av ett landskap i sol-
uppgång eller en action-bild tagen med 1/8000 
sekund.
  Naturfotografiska presenterar gruppens första 
gemensamma utställning. Den har inget tema, 
förutom att visa en essens av fotografernas 
bildupplevelse, en essens av världen som den 
uppfattas ur deras synvinkel, en essens av möten 
mellan människa och natur.

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.

Inget angivet om aktuell utställning då detta 
skickas ut.

Galleri Kontrast

ÅRETS BILD 1942-2019
6 – 28 april

”INNAN DET HÄNDER” 
Nordens Fotoskolas examensutställning 2019

Vernissage lördag 4 maj kl. 12-16
Utställningen visas t.o.m. den 26 maj

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

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

Fotografiska

Jessica Silversaga 
När du blundar svävar jag
12 april — 3 juni, 2019

Rahul Talukder 
Made In Bangladesh
11 april — 3 juni, 2019

Jesper Waldersten ⟶
All Over
8 Mars — 9 juni, 2019

Alison Jackson ⟶
Truth is Dead
22 februari — 19 maj, 2019

Öppettider
Butiken och utställningar:
Sön-ons 09.00–23.00
Tor-lör 09.00–01.00

www.fotografiska.com

  Har du något favoritgalleri som du tycker ska finnas 
med på den här sidan?

  Hör av dig till Hasse så ordnar han det.

Ha en trevlig 
Påskhelg


