
 Nästa möte:  Onsdag 27 oktober kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
     Föreläsare  Jani Westman
 Program:  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 KM 2021
24  November                                      ”Berg”
  8  December                            ”Kollektion”
              och ”Månadens Bild”

Månadens föreläsare är Jani Westman
Jani presenteras sig själv så här:
  Hej jag heter Jani Westman och har varit med i 
klubben i åtskilliga år nu men om det är någon 
som inte känner till mig så är det landskapsfoto 
som är mitt stora intresse.
  Jag har fått äran att få visa mina bilder och 
berätta lite kring dessa i nästa månadsmöte. Jag 
tänker då berätta om hur jag tänker när jag tar 
mina bilder och hur jag löser eventuella problem 
rent praktiskt. Jag kommer också visa en del 
exempel på hur jag förverkligar dessa tankar vid 
min redigering och då blir det en del tankar kring 
hur man kan skapa den känsla man vill få fram.
Jag kommer sedan berätta vad jag gör för att inte 
bilderna bara ska ligga på hårddisken och vilken 
styrka det är att veta slutresultatet man vill nå.
  Det har jag nytta av under hela processen från 
när man tar bilden, hur man processar bilden och 
till ett färdigt verk.

Det ska bli kul att träffa er allihopa!
Foton: Jani Westman

Fotoutställning på Skogshem&Wijk, Lidingö
Nu i höst kommer fler konferensgäster tillbaka till 
hotellet, så då har det blivit dags för ny hängning av 
medlemmars bilder!
Vem vill hänga upp sina inramade tavlor? 
Ca 1-5 st var borde det kunna bli.
Anmäl intresse till mig så planerar vi vidare.
/Sonja
Mejla till sonja.tyden@gmail.com

Kollektionstävling på decembermötet
  Till sista mötet för året (8 december) har vi tänkt 
oss en tävling i kollektion. 
  Vad är då en 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. 
  Se mer om regler, storlekar m.m. under:
www.lidingofotoklubb.se/cms1/index.php/klubb-
maesterskap#regler
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Fotografiska
NUDE
30 kvinnliga konstnärer från 20 olika län-
der världen över.
3 september - 28 november

The Pet Show
  The Pet Show är en hyllning till husdjuret 
och deras närvaro i konst och populärkul-
tur. Med 27 konstnärer och fler än 140 verk 
låter vi husdjuret sättas på en piedestal och 
betraktas från alla möjliga perspektiv
22 oktober - 13 februari 2022

Cooper & Gorfer
Between These Folded Walls, Utopia
24 september - 16 januari 2022

Öppettider
Vi har öppet 10–23 varje dag. För att säker-
ställa en trygg miljö behöver du förboka ditt 
besök!

           www.fotografiska.com

Hoppas vi kan ses snart igen

In a WoMAN’s world – Martina Holmberg 
& Maria Hagström

Utställningen visas t.o.m.söndag 7 novem-
ber.
Över hela världen är kvinnors frihet be-
gränsad. Utbildning, sexuellt våld, krig och 
klimatförändringar är några av de områden 
där kvinnor drabbas hårt.
Fotografen Martina Holmberg och journa-
listen Maria Hagström har samlat flera års 
arbete från elva olika länder och visar hur 
det kan vara att leva ”In a WoMAN’s world”. 
En värld där det också finns hopp om för-
ändring och frihet.

FRAMED 10
Utställning  11 november till 5 december.
Vernissage torsdag 11 november kl. 17-20

För tionde året på rad visar vi en stor ut-
ställning med ”Fotografi till Salu” på galleri-
ets båda våningar.
Ca 60 verk av ca 40 fotografer, varav mycket 
blir helt nytt.

Galleri Kontrast

Biofoto
  Biofoto Sverige, som är en förening för naturfotointresserade vare sig man fotar med 
mobil eller proffsutrusning för hundratusen kronor, har funnits Sverige i 10 år.
  Med anledning av detta har Biofoto sammanställt en digital utställning som visa medlem-
marnas bilder. Du inbjuds härmed att besöka utställningen, som är som ett virtuellt besök 
på ett galleri och bäst avnjuts på stor skärm.
  Länken till utställningen finner du på Biofotos Hemsida Biofoto.se 
Där finner du också information om hur Du kan bli medlem.


