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  Lidingö Fotoklubb

       Tävlingsteman 2019

Augusti  Sport
September Ingen tävling i KM
Oktober  Kollektion (valfritt tema) 1-5 bilder
November Färgstarkt
December Symmetri

Vi hälsar Stefan F Lindberg välkommen
  Stefan F Lindberg är bildjournalist och gick ut 
Christer Strömholm fotoskola 1972 och har sen 
dess varit verksam som fotograf. Stefan arbetar 
framförallt med större fotografiska projekt och 
har världen som sitt arbetsfält. Projekten resul-
terar i böcker, utställningar, filmer och artiklar i 
tidningar och tidskrifter.
  Vid sidan om sitt fotograferande har han arbetat 
med undervisning. Bland annat har Stefan varit 
utbildningsansvarig för Nordens Fotoskola. Un-
der senare år har Stefan undervisat bildjournalis-
tik på Mitt Universitetet i Sundsvall.
  För närvarande arbetar han med ett projekt om 
arbetskraftsmigration i Afrika. Projektet beräknas 
vara färdig till hösten 2020 och bland annat bli 
en bok. 2018 publicerades boken Dreaming of a 
Better Life. Boken tar upp situation för migran-
tarbetare i Sydostasien.
  Under hösten publiceras boken ”Elegier”. Boken 
innehåller teckningar, dikter och fotografier.

Studiebesök - Galleri Kontrast
  Inför din nästa utställning - tips och råd kring 
val av ram, passepartout, montering, hängning, 
m m”
  Mia Klintewall, på Galleri Kontrast, bjuder in 
oss till ett studiebesök, eller kanske snarare en 
informationsträff och diskussion, där hon ger råd 
inför jubileumsutställningen, men även förstås 
till egna planerade eller kommande utställningar.

  Som ansvarig för Galleri Kontrast, med mäng-
der av utställningar varje år, delar hon med sig 
av sin erfarenhet kring val av ram, passepartout, 
montering, hängning och allt annat som hör en 
utställning till. 

  Träffen är på Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, tis-
dagen den 10 september, kl. 18 till ca 20, https://
www.gallerikontrast.se. Mia tar en avgift men 
klubben står för den. 

  Högst 20 personer kan vara med och18 är redan 
anmälda, så det finns två platser kvar. Anmälan 
till Anders Bauer.

Inskick av bilder
  Fortfarande 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.

Jubileumsutställningen
  Stort tack till alla som har skickat in bilder till 
vår jubileumsutställning i november! Nu har ju-
bileumsgruppen börjat arbetet med att gå igenom 
bilderna, de återkommer under september med 
besked om fortsättningen. 

                                   Fotograf: Stefan F Lindberg



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

Tillfälligt stängt från 16 september och året ut 
på grund av ventilationsarbeten.

Naturfotografiska i Hallstahammar
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Fotografiska

Scarlett Hooft Graafland
Vanishing Traces
24 maj — 8 september

Vincent Peters
Light Within
24 maj — 8 september

James Nachtwey
Memoria
14 juni — 15 september

Christian Houge
Residence of Impermanence
30 augusti — 24 november

Sebastião Salgado
Gold
13 september — 17 november

Saga Wendotte
In Between Realities
13 september — 17 november

Jimmy Nelson
Homage to Humanity
20 september — 01 december

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

www.fotografiska.com

Snideri &  fotografi
Träfåglar och fotografi i samklang

Nicke Helldorf och Anders Bauer

Galleri Movitz
Hornsgatan 40, Stockholm

 Vernissage 
Fredagen den 30 augusti kl 16-20

Öppettider:   30 augusti till 4 september 10-19
            5 september 10-14

Höstsresan till Höga Kusten
  25 personer har anmält sig till årets höstresa 
och det är fantastiskt kul. Slutbetalningarna bör-
jar komma in på klubbens konto. 


