
 Nästa möte:  Onsdag 22 maj 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  Thomas Jågas
 Tävlingstema: Blå timmen
 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
  Nu är det 22 personer som anmält intresse till 
årets höstresa till Höga kusten. 
   Det finns fortfarande tid att anmäla intresse.

       Tävlingsteman 2019

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

Vi hälsar Thomas Jågas välkommen
  Thomas Jågas (f 1969) är biolog och naturfoto-
graf. Han har sitt ursprung i Dalarna och bor i 
Falun.
  Thomas är fotografiskt djupt rotad i den svenska 
skogen och fjällvärlden där strävan är att skildra 
naturen och dess växt- och djurliv. Det viktiga är 
inte att dokumentera utan att fånga känslan i fjäll- 
och skogslandskapet. I hans bilder är komposi-
tion och ljus de viktigaste byggstenarna för att få 
fram rätt stämningar. Fotograferingen fokuseras 
till begränsade områden för att lära känna och 
skapa en relation till landskapet och för att göra 
det möjligt att följa djur under längre tid. Det 
ger de bästa förutsättningarna för att vara på rätt 
plats vid rätt förhållanden och att få möjligheter-
na att fånga djuren i sin miljö. 
  Medlem i föreningen /Naturfotograferna

Gör du en fotobok hos Photohome eller ska 
du rama någon bild?
  Det är fortfarande möjligt att få sin bok spons-
rad och man använder Photohome som leveran-
tör. Klubben har presentkort på 300 kronor och 
går man med på att visa upp sin färdiga bok på 
ett medlemsmöte går det bra att vända sig till 
Anders Bauer för att få ett presentkort.
  Likaså finns presentkort att använda hos BGA, 
som också är vår sponsor. Du får ett presentkort 
där om du visar upp ditt färdiga alster på ett 
kommande medlemsmöte.

Men....
  även när vi fått ett nytt hem för vår hemsida 
gäller att du som säkerhet bör ha dina bilder med 
på sticka till varje månadstävling. 
  Läs mer om hur det går till att skicka in bilder 
på vår hemsida.

Ny plats för LFK:s websida
  Då har vår webmaster, David Tjärnen, sett 
till att vi nu ligger med vår hemsida hos en ny 
leverantör.  Sidan ser ut som tidigare så samma 
inloggningar mm.

Medlemsavgiften 2019
Det är en forfarande några 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. Den som lånar skannern har den hemma 
tills nästa på tur kan hämta den.

Foto: Thomas Jågas



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

Utställning
BIOFOTO-DAMER - SPÅR
25 maj - 14 september

Naturfotoföreningen BioFoto har lokalavdel-
ningar i Norge, Sverige och Finland, och räknar 
ca 1500 medlemmar totalt. De har också en 
synnerligen aktiv ”kvinnogrupp” som nu pro-
ducerar sin andra större utställning på två år. 40 
kvinnliga fotografer, med representation från 
hela Norden, har samlats kring titeln ”Spår”. 
I den tematiska utställningen vill de peka på de 
negativa konsekvenser och avtryck människans 
leverne sätter i naturen.

Så här beskriver de sin utställning:

”Den mänskliga kulturen står inför sin största 
utmaning någonsin, både lokalt och globalt, 
och vi vill med utställningens tema väcka alla 
till insikt om behovet av att förändra våra vanor 
och rutiner för en mera hållbar utveckling. Alla 
våra dagliga handlingar påverkar vår värld. Det 
gäller såväl den pågående klimatförändringen 
som naturens ekosystem och biodiversitet. Vi 
har nått gränsen för hur mycket jorden kan tåla. 
Vi har exploaterat naturen så långt att vi nu är 
tvungna att göra en grundläggande omprövning 
av vår verksamhet och vår syn på naturen som vi 
är helt beroende av. Vi måste konsumera mindre 
och inse betydelsen av miljöaspekterna i lika hög 
grad som ekonomin”.

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.
Examensutstsällning  21-26 maj
Gamleby Folkhögskola - Vernissage tisdag den 21 maj kl. 17:00-20:00

Galleri Kontrast

Kulturama Högre Fotografisk Utbildning

Slututställning med elever från Kulturamas Högre Foto-
grafisk Utbildning.
Visas 29 maj-2 juni

Vernissage onsdag 29 maj kl. 17-20

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

Scarlett Hooft Graafland
Vanishing Traces
24 maj — 8 september

Vincent Peters
Light Within
24 maj — 8 september

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

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

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

Öppettider
Butiken och utställningar:

  Har du något favoritgalleri som du tycker ska finnas med på den här sidan?
  Hör av dig till Hasse så ordnar han det.


