
 Nästa möte:  21 oktober 2020 kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:  Madeleine Gille
 Tävlingstema: Det fördolda (läs texten nedan)
 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
Inga månadstävlingar som normalt under hela 
året.

Digital föreläsning den 21 oktober
  Vår medlem, Madeleine Gille, är månadens digi-
tala föreläsare. Hon kommer att prata om hur och 
varför hon började fota. Madeleine tänker visa 
sina makrobilder, gamla bilar samt ”Det fördol-
da”. Även lite om var hon hittar sina bilder. Det 
kan vara på oväntade platser. 
  Madeleine kommer också prata om och visa väl-
kända saker i en ny skepnad. Hon kommer prata 
lite om de bildbehandlingsprogram hon jobbar 
med (Lighroom, Topaz Studio och Nik Collec-
tion) De appar hon oftast använder  är Pixlr och 
Snapseed.
  En länk för att delta skickas ut några dagar för 
mötet. Det är mycket enkelt  att vara med – ingen 
nedladdning, ingen registrering.

Månadstävlingarna
  Vi har inget klubbmästerskap i år men efter-
som tävlingsmomenten uppskattas av många 
har vi lagt in månadstävlingar i samband med 
bildvisningarna. Respektive föredragshållare har 
bestämt temat, och han/hon är även enväldig 
domare. 
  Vinnaren varje månad belönas med ett bokpris 
från vår sponsor Max Ström eller ett presentkort 
från våra sponsorer BGA Fotobutik eller Photo-
home.
  Vilket är då temat nu i oktober?? Jo, det är ”Det 
fördolda”.
Höstens program
  Vår plan är att fortsätta med onlinemöten under 
hösten så länge som restriktionen på högst 50 
personer vid möten finns kvar. 
  Så här ser det ut för november och december:

- 25 november - C-H Segerfeldt - ”Gatufoto - vad 
är det - och vad är det inte?” 
Tävlingstema ”På väg”

- 9 december - Jesper Sannel - ”Häng med till 
Nya Zeeland!” - 
Tävlingstema ”Vatten”

Foto: Madeleine Gille

Gatufototräff den 7 november
  Boka 7/11. C-H planerar ett litet annat upplägg 
på gatufototräff och nu har han några veckor på 
sig att få fram något bra. Under tiden hoppas han 
att alla LFK:are hänger på gatufototävlingen med 
temat ”På väg”. Tävlingen avgöras vid webbinaret 
om gatufoto den 25 november. I denna kommer 
en rad framstående och andra gatufotografer att 
medverka. November-mars är ju perfekta måna-
der för att hitta motiv på gatan. Tio tips (minst) 
redovisas också den 25:e november.

Mer information på nästa sida
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Fotografiska

Rymdteleskopet Hubble
Hubble – en resa i tid och rymd
6 Mars — 1 november 2020

Lina Iris Viktor
Dark Testament
25 september— 31 januari 2021

Miles Aldridge
Virgin Mary. Supermarkets. Popcorn. Photographs 
1999 to 2020
4 september — 14 februari 2021

Tom of Finland
The Darkroom
31 juli — 29 november 2020

Galleri Kontrast
Klimatskiftet
Magnus Hjalmarson Neideman
9 oktober – 8 november

Svenska Dagbladet har med Klimatskiftet visat i text och bild att det finns nya sätt att ta sig an framtiden 
inom planetens gränser. Och Magnus Hjalmarson Neidemans unika bilder visar att vi också kan städa 
upp efter oss och att det finns en väg framåt. 
– Häftigast var nog koldioxidsugen på Island. Tänka att ha några tusen sådana stå och tugga i sig koldi-
oxid från hela världens utsläpp. Eller Solkraftverket i Marockos öken som ser ut som någon utomjordiskt 
som landat. Det känns ändå som om vi är på rätt väg när man ser dem.
Magnus Hjalmarson Neideman är fotograf på SvD sedan 2007.
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Aldridge
Virgin Mary. Supermarkets. Popcorn. Photo-
graphs 1999 to 2020
4 september — 14 februari 2021

Tom of Finland
The Darkroom
31 juli — 29 november 2020

Arno Rafael Minkkinen
Two Hundred Seasons
28 augusti 2020 — 17 januari 2021

Öppettider
Öppet 10–23 varje dag. 

www.fotografiska.com

Rapport från en utflykt till Hjälstaviken
  Åtta fotokolleger i LFK (+ en medföljande äkta 
hälft försedd med kikare) träffades vid Hjälstavikens 
naturreservat (nära Skokloster) för att fånga några 
fåglar innan sträcken drog vidare. Mycket gäss blev 
det. Både betandes och flygandes. En och annan 
fiskande häger fastnade också. Bästa fotona fick väl 
de som hade tålamod att vänta tills hägern fick tag i 
en gädda.
  Ett trevligt initiativ av Eva Neveling, som talade om 
på Facebook att hon skulle ta med sig maken och 
fika till Hjälstraviken. Och flera nappade. Någon 
hade till och med sitt Trangiakök vid lunchen.
  Det var anspråkslöst och trivsamt. Inte minst att få 
träffa fotokompisarna under några timmar.
  Hoppas att det blir fler som berättar när de åker.
iväg.
  Lägg gärna upp en blänkare i vår Facebookgrupp 
så kanske du får sällskap. För du är väl med i Face-
bookgruppen?


