
 Nästa möte:  Onsdag 12 december 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Bildduellen, Årets gatufotograf, KM
 Tävlingstema: Kors och tvärs
 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

Hur kan bästa fikaställena i White Guide 
resultera i en vinnande bild? 
  Vill du veta? Läs då Carina Bengtssons avslöjan-
de gästkrönika på vår hemsida.

Gästkrönikör?
  Fick du ny inspiration av en föreläsare? Lärde 
du dig något nytt på senaste månadsmötet? Föll 
du för den vinnande bilden i påsiktsklassen eller 
kanske i projektionsklassen? Lärde du känna en 
ny medlem under fikapausen? Varför inte fatta 
pennan och skriva en liten gästkrönika, bara 
några rader eller ett helt litet stycke. Och bifoga 
en bild. Det är alltid kul med gästkrönikörer på 
hemsidan.

Vilket spännande 2019!
  Styrelsen jobbar hårt och har redan nu hela vår-
programmet klart. Det ser mycket spännande ut. 
  Se kalendariet på hemsidan.

Jubileumsutställningen 2019
  I höst ska vi ju ha vår jubileumsutställning. Nu 
finns det ett menyval på hemsidan, ”70-ÅRSJU-
BILEUM”. Där kommer vi att fylla på med infor-
mation allt eftersom.

Dags igen för årets stora tävlingsmöte
  Dagen före årets Lucia ses vi igen för årets sista 
fotomöte. Då har vi sista avgörande omgången av 
klubbmästerskapet, Bildduellen och vi får också 
veta vem som blir årets gatufotograf.
   
Namnsättning av inskickade bilder
  Nu när det är tre tävlingar samma kväll, är det 
extra viktigt att du namnger bilderna korrekt. Så 
vi kör en repetion:
  Det är viktigt att vi kan hålla reda på vem som-
skickat in vilken bild, till vilken tävling man vill
delta i samt hur många bilder man deltar med.
  Det gör man genom att namnsätta sina bildfiler
på följande sätt: 
Förnamn Efternamn Tävlingstema
Bild x av y Ex) Anders Persson ska delta med två 
bilder i månadstävlingen med temat Kors och 
tvärs.  
  Han namnger då bildfilerna enligt följande:
Anders Persson Kors och tvärs Bild 1 av 2
Anders Persson Kors och tvärs Bild 2 av 2
Ska ni delta på tävlingarna för gatufoto eller Bild-
duellen anger ni detta istället för Tävlingstema.
Till exempel för Bildduellen med två bilder:
Anders Persson bildduellen Bild 1 av 2
Anders Persson bildduellen Bild 2 av 2 

  Glöm heller inte bort att vi har en projektor med 
hög upplösning så skicka inte in för små bilder.
  Se mer om detta på hemsidan.

Har du skickat gatufotobilderna?
  På temat ”Tillsammans” får alla klubbmedlem-
mar tävla om titeln ”Årets gatufotograf 2018”. 
Det enda du behöver göra är att skicka 1-2 bilder 
till Jani på samma sätt som till månadstävlingen. 
Dock med skillnaden att du märker dem med 
Gatufoto. Annars blir det ju lite rörigt. Bokpris 
och diplom väntar vinnaren.

Gatufoto den 15/12
  Det var så många gatufotoentusiaster som ville 
träffas en gång till i år så därför ses vi på Järntor-
get i Gamla stan kl. 11.30 den 15 december. Alla 
välkomna. Debriefing med fika intas efter foto 
graferandet.

       Tävlingsteman 2018
December Kors och tvärs
  Bildduellen
  Årets Gatufotograf

Adressen för att skicka in bilder är:
manadsbilder@lidingofotoklubb.se



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

Utställning 24 nov. - 2 februari

Tom Svensson/N 
Ur mörkret

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.

Utställning
Möte med Erhan Can Akbulut som ställer ut 
SERENDIPITY den 23 nov. på Galleri Axel. 
(23 nov -- 15 december)

Utställningen ingår i projektet Konsten att Mö-
tas i samarbete med Sveriges Konstföreningar 
och Konstnärernas Riksorganisation

Galleri Kontrast
Hornsgatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00

Johan Bergmark – ”Swedish Film”
Utställningen visas t.o.m. 6 januari 2019

Fotograf Johan Bergmark har jobbat till och från 
inom svensk filmindustri sedan 1994.
Han har hängt på inspelningar och varit i vä-
gen på t ex Fucking Åmål, Sånger Från Andra 
Våningen, Ping Pong Kingen, Snabba Cash, 
och En Man Som Heter Ove, för att nämna 
några. Han har en förkärlek för människor och 
kommer därför att visa mestadels porträtt av 
de människor som arbetar inom filmindustrin: 
skådespelare, manusförfattare, regissörer, film-
fotografer, producenter. Men utan elektriker, 
ljudtekniker och cateringpersonal så skulle varje 
inspelning halta, så självklart kommer även 
dessa filmens grovarbetare att få synas.

Entréavgifter
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Barn under 12 år kommer in gratis

Fotografiska For Life/Jörgen Hildebrandt
Smile – and the rest will follow
(22 november — 3 februari 2019)

Fotografiska STHLM Forever
(30 november— 17 februari 2019)

Kirsty Mitchell
Wonderland
(7 december — 3 Mars 2019)

Arvida Byström 
Inflated Fiction
(23 november — 3 februari 2019)

Hemsida: www.fotografiska.eu/

Fotografiska

Kulturhuset, Stockholm

Witnesses
18 oktober - 16 december 2018
Galleri 5 • Fri Entré
I ett omfattande projekt har fotografen Mikael 
Jansson under otaliga resor genom Sverige, träf-
fat och porträtterat överlevande från Förintelsen. 
I avskalade svartvita porträtt träder nu den sista 
generationen fram.

Tävlingsteman 2019
Januari          Inget tema (Årets bild)
Februari....(Ingen tävling (Scandinavian Photo))
Mars............. Jubileum
April..............Snö i s/v
Maj ...............Blå timmen
Sommarlov
Augusti.........Sport
September....Kollektion (fritt tema)
Oktober........(Tävlingsfritt möte)
November.....Färgstarkt
December.....Symmetri


