
 Nästa möte:  Onsdag 11 december 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  Bildduellen, Årets gatufotograf, KM
 Tävlingstema: Symmetri
 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
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

Ny utställningsmöjlighet!
  Vi har precis inlett ett samarbete med konfe-
rensanläggningen Skogshem & Wijk på Lidingö. 
De vill väldigt gärna pryda sina väggar med verk 
från Lidingö fotoklubb efter att ha besökt vår 
jubileumsutställning, riktigt kul! Vi får hänga 
bilder i en korridor där gästerna går till ett kafé 
och ett antal konferensrum, spännande. 15-25 
verk får plats, beroende på storlek och hur tätt vi 
vill hänga. Verken ska bytas ut var 6-8 vecka. Alla 
som vill hänga ut verk får därmed en ny möjlig-
het. Mer om planeringen och ett bokningsschema 
kommer under kvartal ett nästa år.

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.

Dags igen för årets stora tävlingsmöte
  Två dagar före årets Lucia ses vi igen för årets 
sista fotomöte. Då har vi sista avgörande omgång-
en av klubbmästerskapet, Bildduellen och vi får 
också veta vem som blir årets gatufotograf.

Vem blir Årets gatufotograf?
  Priset till årets gatufotograf delas i år ut för tred-
je gången. I år är temat ”Glädje”. Du behöver inte 
vara med i gatufotogruppen för att få delta. Alla 
LFK-medlemmar är välkomna.
  Priset blir C-H Segerfeldts handbok om gatufo-
to: ”Mitt liv på gatan” och ett förnämligt designat 
diplom. 
Ett stort tack...
  till alla som på något sätt bidrog till att göra vår 
jubileumsutställning till vad det blev. Utställning-
en gav mersmak och när vi känner oss mogna att 
komma tillbaka är vi välkomna. Det är svårt att 
hitta en lokal som har sådan genomströmning av 
folk. 

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



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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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


