
 Nästa möte:  Onsdag 26 februari 2020 kl 19.00 
 Plats:   Scandinavian Photo, Vasagatan 14
 Program:  Frida Hermansson - Naturpoesi
 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

Nästa möte är på Scandinavian Photo.
  Då har vi nöjet att få dit Frida Hermansson, som 
ska visa ett program hon kallar ”Naturpoesi”.
  Frida har haft en fascination och kärlek till djur 
och natur sedan barnsben och det är i naturen 
hon finner inspiration, kreativitet och balans.     
Hon arbetar även som AD och grafisk formgiva-
re vilket har präglat hennes bildskapande. I sitt 
fotografi är hon nyfiken och strävar ständigt efter 
nya sätt att porträttera sina motiv, oavsett om det 
är djur, landskap eller grafiska detaljer.

  Frida har haft flertalet bildvisningar och utställ-
ningar och även medverkat i SVTs Mitt i Naturen, 
”Konsten att fotografera natur”.  Fridas bilder är 
publicerade i magasin, böcker och lokalpress.

  I sin bildvisning tar hon med oss på sin fotogra-
fiska resa där sökandet efter naturupplevelser och 
äventyr ständigt leder till nya visuella uttryck och 
spännande möten, en resa som tar oss till platser 
såväl nära som långt bort, men som mest handlar 
om att hitta hem.

Vinnare på årsmötet + en liten nyhet.
  Årets gatufotograf 2019 blev Gunnela Blomqvist 
och Årets bild 2019 vanns av Stefan Zander.
Grattis till båda.

  På styrelsemötet den 17 januari bestämdes att 
den fotograf som sammanräknat i båda tävlings-
klasserna har högst poäng blir Årets Fotograf. Så 
tävla med både påsiktsbilder och projektionsbil-
der så ökar du dina möjligheter.
  Första tävlingsomgången avgörs i mars. Läs om 
vilka teman som gäller i gula rutan på nästa sida.

Hands on-kurs i Lightroom
  Hittills är det 8 stycken anmälda till kursen. 
Anmäl dig snarast om du vill vara med. Högst 15 
deltagare. Skicka anmälan till:
anders_g_bauer@hotmail.com

Till alla utställningssugna medlemmar!
Lidingö Fotoklubb har fått erbjudande att ställa 
ut och hänga våra bilder på kursgården Skogs-
hem & Wijk på norra Lidingö. 
Under cirka två månader per omgång visar vi 
våra fotografier. 
  Det är lagom med fyra fotografer per period. 
Det är en vägg som är ca 22 meter lång och två 
mindre väggar som är ca 1,90 vardera. 
På långväggen har vi alltså i snitt 5,5 meters yta 
att hänga på per person, till det tillkommer alltså 
de två mindre ytorna.
  Utställningen är inte öppen för allmänheten 
utan tavlorna visas för kursdeltagarna som passe-
rar förbi.
Anmäl Ert intresse, så sätts ni upp i turordning. 
Det går naturligtvis även att önska ställa ut sena-
re till exempel till hösten. 
  Prata med Elisabet eller Sonja på månadsmöte-
na, eller skriv till oss via FB:s ”Meddelande”.

Elisabet och Sonja

Foto: Frida Hermansson

Tyvärr har vi i år inte fått löfte om rabatter som 
vi haft under många år.



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.

Enligt hemsidan är det stängt t.o.m. 31 maj 2020

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

Naturfotografiska i Hallstahammar
fe
br

ua
ri
 2

02
0

Fotografiska

Erik Johansson
Places Beyond
6 december 2019 — 1 Mars 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

Hassan Hajjaj
VOGUE, The Arab Issue
14 februari — 7 juni

Maisie Cousins
Rubbish, Dipping Sause, Grass, Peonie, Bum
13 Mars — 31 maj

Hubble
Hubble – en resa i tid och rymd
06 Mars — 17 maj

Anders Petersen
Color Lehmitz
13 Mars — 31 maj

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

www.fotografiska.com

Galleri Kontrast

HANS MALM
Slussen IV – Människan i maskineriet
15 februari – 15 mars

Hornsgatan 8
118 20 Stockholm
www.gallerikontrast.se

Galleri Axel

Samlingsutställning
Galleri Axel 8 år
2020-03-05 - 2020-03-22

Södermannagatan 16   -  
116 23 Stockholm

Det är som ni säkert redan sett, hög tid 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 kas-
sören genom att skicka ett mejl om detta till hans.olander@ownit.nu.
Då slipper du få en påminnelse om inbetalning.

         Tävlingsteman 2020

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


