
 Nästa möte:  Onsdag 29 september kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
     Föreläsare  Mats Andersson/N
 Program:  Tävlingstema: ”Glatt”
 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

se
pt

em
be

r 
20

21
se

pt
em

be
r 

20
21

  Lidingö Fotoklubb

                     

         Tävlingsteman KM 2021
29 September                            ”Glatt”

Månadens föreläsare är Mats Andersson
  Vår gästföreläsare denna månad är Mats An-
dersson, en prisbelönt konst- & naturfotograf.
  Han läste bland annat foto på Konstindustrisko-
lan i Göteborg under 1980-talet. Sedan 1989 har 
han varit verksam som Art Director och fotograf 
på Concret Reklam i Huskvarna. Mats är ansluten 
hos bildbyrån Maskot i Stockholm sedan 2009 
och sedan 2011 invald i prestigefyllda Naturfoto-
graferna/N. Han har också givit ut 12 böcker.
  Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårds-
verket beskrev Mats bildspråk på ett bra sätt i sin 
motivering till utnämningen Årets Naturfotograf 
2016 – ”Mats får priset för sin suggestiva bild-
konst. Han tar oss med in i ett svartvitt dunkel, 
där skogens invånare förvandlas till väsen i en 
mystisk sagovärld. Bildspråket är både konse-
kvent och personligt. Det förmedlar känslor 
snarare än att vara berättande och har redan nått 
en internationell publik.”
  Kvällens föredrag kommer att handla om krea-
tivt landskapsfoto med rubriken Inspiration!

Foto: Mats Andersson

Bilderna till månadstävlingen
  Skicka in dina bilder (max 2 stycken) senast kl 
18:00 dagen före mötet till:
manadsbilder@lidingofotoklubb.se
  Regler och annat hittar du som vanligt på vår 
hemsida på adressen uppe till höger.
Domare i tävlingen är Jani Westman.

Vi skjuter fram höstresan
  Då händer det igen. Då coronan inte helt har 
släppt sitt grepp om oss har styrelsen beslutat att 
höstresan till Bengtsfors skjuts upp ytterligare ett 
år. Tråkigt men nödvändigt. 

Vill du köpa en eller flera av Mats böcker?
  Vanligtvis när jag föreläser på fotoklubbar brukar ju många vilja köpa en eller flera av mina böcker. 
Man slipper ju då också den vanligtvis dyra fraktkostnaden när jag är på plats live.
  Om några på klubben är intresserade så kan jag leverera böcker till er när jag passerar Stockholm em/
kväll 20 oktober, dvs till en adress. Så får ni därifrån hämta eller ta med till klubben.

I så fall är priserna:
Nature Diary ………… 595:- (ord pris med frakt via webbshoppen   745:-)
När löven faller ……… 250:- (ord pris med frakt via webbshoppen   320:-)
Fotografi ……………... 185:- (ord pris med frakt via webbshoppen   255:-)
Erbjudande - paketpris: När löven faller + Fotografi ………….…    335:-)
Årstiderna …………… 275:- (ord pris med frakt via webbshoppen    345:-)
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Fotografiska
NUDE
30 kvinnliga konstnärer 
3 september - 28 november

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

Frank Ockenfels 3
Introspection
4 juni — 17 oktober

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

           www.fotografiska.com

Galleri Kontrast

GursuShots – Best of Black & White och Art of Photography

Utställning 1/10 – 3/10
Best of Black & White och  Art of Photography
Vernissage torsdag 30/9 kl. 18-21  –  Facebook Live Opening kl 18:30

Boka in vernissagedagen fredag 24 sep-
tember: Utställningen med Örjan Hen-
riksson öppnar.
  Örjan är en av Sveriges främsta fotografer, 
med ett lågmält och koncentrerat berättan-
de i bildform. 2015 tilldelades han det första 
Bindefeld-stipendiet till minne av Förin-
telsen, för sin svit Auschwitz KZ I–II som 
också visades på Liljevalchs. 
Under fyra år har han rest runt i sin barn-
doms och sin släkts landskap Värmland och 
dokumenterat naturen, samhällena och fol-
ket. ”Det är omöjligt att inte slås av storsla-
genheten och mystiken hos detta landskap”, 
förklarar han men uttrycker också sin sorg 
och sitt vemod över de många övergivna 
husen och samhällena.
Utställningen pågår från 24 september till 
och med 7 november. På vernissagedagen 
håller Liljevalchs öppet kl. 11.00–17.00.

Anders Andersson ställer ut 25-29 september på Galleri Rääf
Välkomna bästa klubbkamrater till min och Mats Edmans fotoutställning 25-29 september 
kl 11-18 på Galleri Rääf, Hornsgatan 32. För att undvika coronaträngsel har vi vernissage 
under hela lördagen. När jag var chefredaktör på Privata Affärer hade Mats samma jobb 
på Veckans Affärer. Nu är Mats porträttfotograf och visar kreativa bilder som han manipu-
lerat i Photoshop som bilderna på oss själva här. Jag  visar ett 30-tal djurbilder, många av 
dem tagna i år.  Överskottet av försäljning går till Världsnaturfonden. Än en gång hjärtligt 
välkomna. Mer på www.andersandersson.se

Liljevalchs

Galleri Rääf


