
 Nästa möte:  Onsdag 29 januari 2020 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  Årsmöte, film/bildvisning, Årets bild 2019
 Tävlingstema: Ingen tävling
 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 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

En ”road-trip” med Kerstin o Mats på Island
  Med 4-hjulsdriven bil och tält på taket, i sol och 
regn, slirar de ut på grusvägar i det karga höglan-
det och slingrar sig runt branta klippor i magiska 
Västfjordarna.

Vem blir Årets gatufotograf 2019?
  Snart ska det avgöras. Detta fick ställas in på 
decembermötet pga sjukdom så vi kör den nu på 
januarimötet istället.
  Priset till årets gatufotograf delas ut för tredje 
gången. I år (2019) var temat ”Glädje”. Du be-
höver 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 

Roger Moe pratar om utmaningarna med att 
filma 
  På Oktobermötet för ett drygt år sedan pratade 
Roger om grunderna i att filma med både sys-
tem- och mobil-kamera. Sedan dess har han gått 
en dokumentärfilmsutbildning på Sundbybergs 
Folkhögskola och blivit mer och mer ”taggad” att 
skapa rörlig bild. Roger kommer att visa ett par av 
de filmer de fick i uppgift på skolan att göra. 
  Han kommer också att prata om och visa lite av 
det projekt han håller på med just nu. Projektet 
handlar om att spegla elitsatsande hockeytjejer 
och de mycket tuffare förutsättningar de har jäm-
fört med killar i samma situation. Roger kommer 
också att prata lite om skillnader och utmaningar 
i att filma jämfört med att ta stillbild.

Foto: Roger Moe

2019 års vinnare i våra klubbtävlingar
Projektionsklassen - 
1:a - Kerstin Persson
2:a - Gunnela Blomqvist
3:a - Mats Rudolfsson 

Påsiktsklassen - 
1:a - Mats Rudolfsson
2:a - Kerstin Persson
3:a - Andreas Welander

Gatufoto - Avgörs den 29 januari 2020
Bildduellen - Anders Andersson
Årets bild 2018 - Atze Dijkstra

Stort grattis till alla vinnarna!

Nästa möte är hos Scandinavian Photo
  Då har vi Frida Hermansson som bildvisare. 
Mer detaljer kommer med nästa månadsbrev 



Naturfotografiska galleriet håller fortsatt stängt 
så länge Kulturhuset är stängt. De räknar med 
att öppna med sommarutställning. Datum för 
nästa års utställningar presenteras under våren. 
De som har bokat in visningar under våren 
kommer att kontaktas av galleriet.

Mer information kommer

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

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 via hans mejl:
hans.olander@ownit.nu

Fotografiska

Erik Johansson
Places Beyond
6 december 2019 — 01 Mars 2020

FFL/Malin Fezehai/Essity
Power of Hands
29 november 2019 — 9 februari 2020

Maria Friberg
Erna
28 november 2019 — 9 februari 2020

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

Nina Korhonen 
Monkey to Monkey
Utställning 11 januari – 9 februari 2020

Hornsgatan 8
118 20 Stockholm
www.gallerikontrast.se

Galleri Axel

Markus Jenemark
Not far from here

Södermannagatan 16   -  
116 23 Stockholm

www.galleriaxel.se

Det är som ni säkert redan sett, dags att betala in årsavgiften till klubben.
Plusgironumret är  37 27 24 – 5
Skulle det vara så att du inte vill vara medlem under 2020 meddelar du kassören 
genom att skicka ett mejl om detta till hans.olander@ownit.nu.

Mer information hittar du på lidingofotoklubb.se och går du med i vår Face-
book-grupp, ser du alla inlägg och kan lägga ut egna bilder och text. 


