
 Nästa möte:  Onsdag 23 oktober 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  Magnus Lundborg
 Tävlingstema: Kollektion (valfritt tema)
 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

       Tävlingsteman 2019

Oktober  Kollektion (valfritt tema) 1-5 bilder
November Färgstarkt
December Symmetri

Vi hälsar Magnus Lundborg välkommen
  Magnus är en prisbelönad fotograf från Göte-
borgstrakten. När han var 20 år gammal beslöt 
han sig för att resa ut i världen. Efter att ha besökt 
Canada, Norge och Azorerna, köpte han sin för-
sta kamera och blev omedelbart förälskad.
  Kraften i fotografin och media övertygade 
honom att lämna biologistudierna i Sverige och 
stället bara fokusera på fotografering.
  Genom kamerans objektiv vill Magnus nu visa 
skönheten, sårbarheten och vikten av att bevara 
naturen och arter.

Det här gäller för inskick av bilder till må-
nadstävlingen kollektion
  Kollektion ingår i klubbmästerskapet och regler-
na är de samma som för ”vanliga månadstävling-
ar” men motivvalet är fritt. 
  Bilderna ska vara 3-5 stycken. En kollektion 
har en röd tråd/gemensamt tema/berättelse som 
håller samman bilderna. En sådan kollektion har 
företräde framför bilder av samma motiv. 
  Man kan delta med en kollektion i varje klass. 
  Se mer om regler, storlekar m.m. under:
www.lidingofotoklubb.se/cms1/index.php/klubb-
maesterskap#regler
  Jani påminner om att när det gäller kollektion i 
projektonsklassen, så sorteras varje enskild kol-
lektion i filnamnsordning om ni vill att de visas i 
en speciell ordning. 
  Jani kan däremot inte styra själva layouten på 
hela samlingen. Det sköter Lightroom automa-
tiskt för att nyttja utrymmet maximalt.

Jubileumsutställningen
  Nu är det nära. Arbetet pågår för fullt och inom 
kort kommer det ut mer information till alla.

Foton ovan och nedan: Magnus Lundborg

Så blev höstsresan till Höga Kusten
  24 personer följde med till årets resmål. Väl gui-
dad av Anders Dahlin tycker vi alla att det var ett 
spännande resmål med trevlig samvaro.
  Tack till alla deltagare. Vi ses väl nästa år??

  Som fotograf, förutom när han är på stora djup 
i svenska vatten, använder Magnus bara natur-
ligt ljus. Detta, tillsammans med fridykning gör 
honom både snabb och flexibel. Det resulterar 
vanligtvis i närmare möten och mer unika bilder.

Klart med teman för 2020
  Då kan ni, som gillar att tävla med era bilder, 
börja fundera på dessa ämnen som spikades på 
styrelsemötet i måndags.
Januari   Ingen tävling
Februari  Ingen tävling 
Mars   En strimma ljus
April   Attiraljer (sv/v)
Maj   Energi
Augusti  Det avgörande ögonblicket
September  Kollektion (fritt tema)
Oktober   Ingen tävling
November  I periferin (gatufoto)
December  Snett och vint



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

BRUTUS ÖSTLING  
RETROSPEKTIVT

PHOTONATURA 
PERSONLIGT

Oklart vid detta utskick vilka tider som gäller för 
utställningarna.
Mer information kommer

Naturfotografiska i Hallstahammar
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Har du en utställning någonstans eller har 
du önskemål om att vi lägger hit ett nytt 
galleri (i mån av plats) så kan du höra av 
dig till Hans Ölander.

Fotografiska

Christian Houge
Residence of Impermanence
30 augusti — 24 november

Lu Yang
Delusional Mandala
30 augusti — 24 november

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

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

Galleri Kontrast

FRAMED 8
VERNISSAGE Lördag 19 oktober kl. 12-16.
Utställnigen visas den 19/10 – 24/11
För 8:e året i rad anordnar vi 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.

Namn på medverkande fotografer i FRAMED 8:
Niclas Hammarström, Joakim Kocjancic, Malin Gezelius, Dawid, 
Thomas Wågström, Lena Granefelt, Staffan Löwstedt, Per-Anders 
Pettersson, Hans Malm, Joakim Strömholm, Lena Katarina Jo-
hansson, Johannes Frandsen, Maria Fäldt, Peter Eriksson, Lisen 
Stibeck, Anders Petersen, Stefan Bladh, Malin Jochumsen, Josef 
Friedinger, Mia Galde, Micke Berg, Åke Ericson, Ellinor Hall, 
Markus Jenemark, Anders Onerup, Anna Lu Lundholm, Ola 
Billmont, Jonas Berggren, Johan Bergmark, Anna Clarén, Nina 
Varumo, Carl Bengtsson, Linda Bergman, Rolf Adlercreutz, Tore 
Sandahl, Nina Korhonen, Knut Koivisto.

Galleri Axel

AUGUST ERIKSSON
Circling the Mountain
2019-10-03 - 2019-10-26

En munk vandrar runt berget Hieizan natt efter natt för att tömma sitt 
medvetande och transformeras till en levande Buddha. Vid avslutandet 
har han tillryggalagt en sträcka motsvarande jordens omkrets. August 
Eriksson reste dit för att själv gå runt berget och hitta den vandrande 
munken. Eriksson intresserar sig för hur perception hänger ihop med 
rörelse och av möjligheten att finna meningen med livet genom något så 
till synes förtvivlat som att gå i cirklar. 

August Eriksson är född 1971 och bor och arbetar i Stockholm. Han är 
utbildad på Högskolan för Fotografi i Göteborg och ställde ut på Galleri 
Axel hösten 2016 med serien The Walk, som handlar om fysisk rörelse, 
vägen och processen.

Södermannagatan 16   -  
116 23 Stockholm


