
 Nästa möte:  Onsdag 25 september 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  ”Från digital bild till väggen, på olika sätt” 
                         (Stefan, Jani, Anders o Hasse)
 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

se
pt

em
be

r 
20

19
  Lidingö Fotoklubb

       Tävlingsteman 2019

September Ingen tävling i KM
Oktober  Kollektion (valfritt tema) 3-5 bilder
November Färgstarkt
December Symmetri

Några reflexioner efter studiebesöket på 
Galleri Kontrast
  Mia Klintevall som är innehavare av Galleri 
Kontrast informerade om tips inför utställningar. 
  Prisse tog anteckningar och här kommer ett litet 
urval ur dom:
•  Planera tillsammans och skapa teman!
•  Utse temaansvariga!
•  Bestäm vita/svarat ramar – likadana.           
•  Max två storlekar 40*60 eller 50*70 bild  mått.           
    (40*60 är ej standardmått, lägg till 5 cm vitt    
    kant (canvas size) vid utskrift och beskär se 
    dan)
•  Lokalytan ger antal bilder. Normalt 40-50 
    bilder. 
•  Enskild utställning ca 30 st varav 2 stora   
    70*100 (de enklaste bilderna gör sig bäst på  
    storformat). Tryck inte in för mycket.
•  Hellre 4 stora bilder än 8 små.
•  Försäljning – Bestäm upplagan innan. T ex  
   15 exemplar i olika storlekar i st f 3 stora och 12     
   små. Risk finns att de små blir osålda. ALDRIG    
   ÖKA UPPLAGAN eller SÄNKA PRISET. Höja  
   priset går bra och ev ha mindre upplaga.

Bildspel, teori och stationer med olika verksamheter
  Ja det blir innehållet på månadsmötet nu i september. Så här hade vi tänkt oss:

  Jani Westman visar ett höstbildspel och pratar om att:
Kalibrera skärmen (vi har kalibrator som alla kan låna)
Ställa bildens svartpunkt/vitpunkt
Anpassa för tryck - softproofing - kanske öka kontrast/mättnad ...
Spara/exportera på rätt sätt (aktuell storlek, rätt ppi/dpi) - börja bakifrån - välj ram och bildstorlek

Stationer med verksamhet:
Printa själv/skicka iväg (Crimson, andra?)
Pappersval - matt/blankt/struktur/..., färgbild/svart-vit bild, ...(Stefan)
Montering/inramning - olika sätt - boxram/vanlig ram, ...(Stefan)
Passepartout - skära själv – beställa fråmn BGA/Scandinavian Photo/… (Hasse)
Alternativa tekniker (canvas, metall, kapa, forex, glas, plexiglas, ...) (Anders)

  Observera att det inte är någon månadstävling i KM denna gång men det kan ju vara läge att börja 
plocka ut bilder till nästa månad, då temat är fritt och vi tävlar i kollektion med 3-5 bilder.

Nästa möte är den 23 oktober
  Då får vi besök av undervattenfotografen 
Magnus Lundborg

Höstresan till Höga Kusten
  Till er som anmält er till LFK:s höstresa.
Notera att vår guide Anders Dahlin lägger ut tips 
om platser att besöka under vår vistelse där. Info 
hittar ni i Facebookgruppen ”LFK Höga Kusten 
2019.”

•  Fine art på Capaskiva är inte Fine art då capas 
    kivan innehåller klister.
•  ”Museiglas” (reflexfritt) är ca 1000 kr dyrare.
•  Passepartout i köpta ramar är ofta för sladdri  
    ga, skaffa nya. Ha syrafrikartong bakom bilden  
    i ramen. Ej ha foto direkt mot glas, distans mel 
    lan foto och gals ca 2-5 mm.



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

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

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar
Hemsida:
www.hallstahammar.se/naturfotografiska

Naturfotografiska i Hallstahammar
se
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Fotografiska

Sanna Sjöswärd
Fading Stories – pass them on
28 augusti — 20 oktober

Sebastião Salgado
Gold
13 september — 17 november

Saga Wendotte
In Between Realities
13 september — 17 november

Lu Yang
Delusional Mandala
30 augusti — 24 november 

Christian Houge
Residence of Impermanence
30 augusti — 24 november

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

www.fotografiska.com

Dennis Bederoff ställer ut på Galleri Bellman 
tillsammans med 4 andra fotografer

Galleri Axel

August Eriksson
Circling the Mountain
2019-10-03 - 2019-10-26

Vernissage
3 okt kl 17.00 - 20.00

Södermannagatan 16
www.galleriaxel.se

Galleri Kontrast

Årets Bild 2019
Visas t.o.m den 29 september

Åke Ericson
Bortom Afghanistan – Flyktingarnas kamp
2-13 oktober
Vernissage och boksläpp onsdag 2/10 kl. 17-20

Framed 8
Visas den 19/10 – 24/11
Vernissage Lördag 19 oktober kl. 12-16.

För 8:e året i rad anordnar Galleri Kontrast en 
stor utställning med ”Fotografi till Salu” på hela 
galleriet.
C:a 40 fotografer kommer att medverka, med 
såväl helt nya som lite äldre fotografier.

Hornsgatan 8
www.gallerikontrast.se

www.galleribellman.se

Galleri Bellman

Har du
  något favoritgalleri som du vill ha 
med här eller ska du ha en utställning 
på egen hand eller med andra?
Hör av dig till Hasse på mejl
(hans.olander@ownit.nu) minst 10 
dagar innan ett månadsmöte så kan vi 
lägga en blänkare på denna sida.


