
 Nästa möte:  Onsdag 27 november 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  Malin Jochumsen, gatufotograf
 Tävlingstema: Färgstarkt
 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 och 2020

2019
November Färgstarkt
December Symmetri
2020
Januari  OBS! Ingen tävling
Februari OBS! Ingen tävling 
Mars  En strimma ljus
April  Attiraljer (sv/v)
Maj  Energi
Augusti     Det avgörande ögonblicket
September Kollektion (fritt tema)
Oktober  OBS! Ingen tävling
November I periferin
December Snett och vint

Vi hälsar Malin Jochumsen välkommen
  Malin Jochumsen köpte sin första Nikon i slutet 
av 90-talet. Då bodde hon i Moskva och jobbade 
som aktiemäklare efter avslutade ingenjörsstudier 
med fokus på miljöfrågor. 
  Malins bilder är ofta annorlunda och avvikande, 
men det finns ett moment av spänning och enga-
gemang i dem som är mycket tilltalande. Därför 
blev hon också vår novembergäst.
  Malin trivs bäst när lite är givet och man inte 
riktigt vet vad dagen har att erbjuda. Gatufoto 
är som livet självt, nyckfullt och oberäkneligt, 
väldigt ofta frustrerande. Det går sällan som på 
räls eller att ha tankarna på annat. Men när allt 
klaffar finns det väldigt lite som mäter sig med 
just gatufoto. 
  Vill du tjuvtitta på Malins bilder så gör det här: 
https://mjochumsen.fotosidan.se/

Jubileumsutställningen
  Vilken dag vi hade på fotoklubbens vernissage.
Massor av besökare, musikunderhållning och in-
vigningstalare, som invigde utställningen genom 
att klippa av filmen från en rulle Kodachrome. 
  Tack alla ni som gjort ett fantastiskt jobb och 
fått till en utställning vi kan vara stolta över. 
  Utställningen hänger uppe t.o.m. 29 november.

Ny sponsor
  Vi har fått ytterligare en sponsor till klubben.
Det är Olympus, som bidrar med ett antal pre-
sentkort på vardera 500 kronor. Det tackar vi för.
  Ett alternativ att välja på för er som deltar i må-
nadstävlingarna och placerar er på prispallen.  
  Vilka teman ni ska satsa på framöver ser ni här 
till höger.

Gatufotogruppen kallar till nästa möte
  Alla gatufotointresserade är välkomna till 
nästa kvällsmöte, onsdagen den 20 november 
kl 18:00. Samling i Åhléns hörna i city.
Välkomna!



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

www.hallstahammar.se/underwebb/naturfoto-
grafiska/utstallningar

Naturfotografiska i Hallstahammar
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19 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 via hans mejl:
hans.olander@ownit.nu

Fotografiska

Christian Houge
Residence of Impermanence
30 augusti — 24 november

Lu Yang
Delusional Mandala
30 augusti — 24 november

Jimmy Nelson
Homage to Humanity
20 september — 1 december

Group Exhibition
Nordic Life
24 oktober — 1 Mars, 2020

Alex Prager
Welcome Home
22 november — 8 Mars, 2020

Pentti Sammallahti
Distant Land
22 november — 8 Mars, 2020

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

www.fotografiska.com

Galleri Kontrast

Elin Berge – 
Queejna”

VERNISSAGE
Lördag 30/11 kl. 12-16
Utställningen visas 30/11 2019 – 5/1 2020.

Hornsgatan 8
118 20 Stockholm
www.gallerikontrast.se

Galleri Axel

Markus Jenemark
Not far from here

VERNISSAGE
21 nov kl 17.00 - 20.00

Södermannagatan 16   -  
116 23 Stockholm

www.galleriaxel.se

OBS! Nästa möte  (i december) är redan onsdagen den 11december
VÄLKOMNA


