
 Nästa möte:  27 maj 2020 kl. 19:00
 Plats:   Internet 
 Program:  Läs om inbjudan till seminarium 27 maj
 Tävlingstema: Klubbtävlingen inställd
 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

När kan vi dra igång igen?
  Gissa om alla i styrelsen längtar efter att dra 
igång månadsmötena igen. Våra föreläsare står 
på kö för att komma till oss. Men, men, ni vet ju 
alla att ingen kan svara på när vi kan dra igång. 
Augusti, september eller först i januari? Vi kom-
mer givetvis inte att köra igång förrän Folkhäl-
somyndigheten har släppt på restriktionen på 
samlingar för högst 50 personer. Och inte ens då 
vet vi om det är säkert, medelåldern i klubben är 
hög, vi måste vara försiktiga. 
  Kanske att vi tillfälligtvis kan hyra en större 
lokal som är säkrare. Just nu avvaktar vi utveck-
lingen, men vi är beredda att dra igång igen så 
snart det känns rätt. Om online-föreläsningen 
med Mattias Sjölund blir populär och uppskattad 
kommer vi säkerligen att genomföra fler sådana 
arrangemang.

Påminnelse om vår Facebookgrupp?
  Du vet väl att vi har en sluten Facebook-grupp, 
”Lidingö Fotoklubb”. Där händer det en hel del 
nu i dessa tuffa tider. Gå gärna med i gruppen 
och deltag i diskussionerna. För att gå med måste 
man vara medlem i klubben. Det är extra hög 
aktivitet på vår Facebook-grupp i dessa tider. 
Många bilder läggs upp och kommenteras, riktigt 
kul. Även tips på bra länkar och annat. Häng på, 
häng med och bidra.

         Tävlingsteman 2020
Maj  Energi - Inställt
Augusti     Det avgörande ögonblicket
September Kollektion (fritt tema)
Oktober  OBS! Ingen tävling
November I periferin
December Snett och vint

Veckans bild
Vi efterlyser fler bidrag till ”Veckans bild” på 
klubbens hemsida. Skicka en bild och lite text 
- om bilden, om karantänlivet, eller om livet i 
största allmänhet - till 
Anders Bauer, anders_g_bauer@hotmail.com.

Seminarium med Foto Magica 27 maj
  Den 27 maj kl 19.00 kommer Foto Magica att 
besöka oss online för att hålla ett seminarium för 
oss som gillar landskapsfoto. För att deltaga behö-
ver du en dator med internetanslutning och ljud. 
  Foto Magica, www.fotomagica.net, består av 
Mattias Sjölund som är svensk ambassadör för 
Lowepro Tamron och NiSi filter. Han har ett 
tydligt fokus på havslandskap och landskapsfoto. 
Mattias är baserad i Uppsala och fotograferar 
kontinuerligt såväl svenska som internationella 
landskapsmiljöer.  
  För er som deltar finns bl.a. möjlighet att erhålla 
20% rabatt på NiSi filter samt i utlottningen av en 
Lowepro kameraryggsäck.
  OBS! Du måste anmäla ditt deltagande senast 
fredagen den 22 maj. Skicka mejl till Anders Bau-
er, anders_g_bauer@hotmail.com. OBS!



Naturfotografiska i Hallstahammar har 
beklagligt nog lagt ner verksamheten.

Naturfotografiska i Hallstahammar
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Fotografiska

Museet är tillfälligt stängt

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

Lauren Greenfield
Generation Wealth
20 Mars — 17 maj

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

www.fotografiska.comGalleri Kontrast

Begränsade öppettider

Galleriet har tills vidare endast öppet efter över-
enskommelse. Om du är intresserad av att se 
och eventuellt köpa fotografi,  kontakta verk-
samhetsansvarig Mia Klintewall på mail eller 
telefon.

Hornsgatan 8
118 20 Stockholm

www.gallerikontrast.se

Galleri Axel
Access Denied
26 maj kl 13.00

Studenterna från Fotografiska Processer på 
Gamleby Folkhögskola bjuder in till en unik vir-
tuell utställning, tillgänglig för alla. Utställning-
en äger rum på ett digitaliserat Galleri Axel där 
du får ta del av elevernas examensarbeten, utan 
att behöva ta dig någonstans. Detta är Galleri 
Axels första virtuella utställning och något du 
inte vill missa!

Kolla in elevernas arbeten på: 
www.accessdenied.galleriaxel.se
På hemsidan kan du sedan klicka på elevernas 
verk, för att komma vidare till fler fotografier av 
deras arbeten. Ni kan också delta i vernissage 
mellan 13-16 den 26 maj på https://meet.google.
com/ows-dwiu-xnr och ”träffa” fotograferna.

Södermannagatan 16   -  
116 23 Stockholm

www.galleriaxel.se


