
 Nästa möte:     30 mars kl. 19:00
 Plats:      Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:          Fredrik Larsson  
           Tävlingstema:  Attiraljer (OBS! Svart-vitt)
 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, Marie Junde och Anders Johansson
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  Lidingö Fotoklubb

Teman till klubbmästerskapet 2022
• Mars -       Attiraljer (svart-vitt)
• April -    Energi
• Maj -             Det avgörande ögonblicket
• September    Kollektion
• Oktober -     I periferin 
• November     Snett och vint

Hög tid att betala in avgiften för 2022
  Avgiften är 400 kronor för hela året.
Ungdomar som under året fyller högst 20 år och 
studerande betalar 200 kronor.
  Betalas in på klubbens konto: 37 27 24 - 5
Den 15 februari var det 66 medlemmar (av ca 
110) som betalat avgiften för 2022. 

Månadens föreläsare är Fredrik Larsson
Så här beskriver Fredrik sig själv: 
 Jag är en frilansande fotograf, norrskensguide och kreatör med säte i Umeå och älskar att vara kreativ 
och skapa unika bilder med känslor och uttryck.
  Som person är jag social, glad, positiv och gillar att skratta och umgås med mina vänner, träna och 
åka skidor.
  Kommer från inlandet, men bor på Haga i Umeå sedan 2009 och trivs väldigt bra med närheten till 
stan såväl som närheten till naturen i Gammliaskogen och på I20-området där jag gärna spenderar 
mycket tid med min hund.
  Som fotograf så älskar jag att kombinera människa i miljö och gillar att hitta nya sätt att fotografera 
på, så som med drönare som ger helt nya perspektiv och möjligheter.
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Fotografiska                                                                              Galleri Kontrast

Andres Serrano
Infamous
21 januari - 19 maj

ÄRR (Åsa Kalmér och Jörgen Hjerdt)
En fotoutställning som utmanar ett tabu
18 februari - 24 april

Tobias Gremmler
The changing room
4 december 2021— 17 april

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

www.fotografiska.com

Fotoklubbens utställning 2022/23. Datum spikade.
  Fånga tillfället och visa dina bilder på fotoklubbens nästa utställning! I slutet av 2022 är det dags. Vi får 
tillgång till utställningslokalen den 9 december 2022 och en månad framåt. Platsen blir Lidingö Stadshus. 
  Syftet med utställningen är att vi medlemmar får en möjlighet att visa upp våra fotografier och att ut-
vecklas som fotografer. För besökare ska det bli en omväxlande och spännande upplevelse.

  Varje fotograf disponerar sin yta själv, bestämmer vilka bilder som används och hur ramar, passepartout 
och annat ska se ut. Fotografen ansvarar för att skapa ett bra helhetsintryck på sin utställningsyta. For-
men, typ passepartout eller ramar, måste inte vara lika men det kan vara lättare att få till ett harmoniskt 
uttryck genom att välja lika. Fotografierna ska vara professionellt printade.

  För de fotografer som vill, tar utställningsgruppen fram ett antal förslag på teman som man kan jobba 
med som fotograf. Det är inget som måste användas utan en möjlighet.
Mer information kommer.

Fotograferna bekostar själva tavlorna.

Årets Bild 
Arrangeras av Pressfotografernas Klubb 
(PFK) sedan 1942 och räknas som Sveriges 
största och mest prestigefyllda tävling inom 
genren fotojournalistik. I utställningen visas 
samtliga nominerade och vinnande bilder, 
reportage och TV-inslag, i tävlingens samtli-
ga  kategorier.

Utställningen visas den 19 mars – 24 april.

Hornsgatan 8, Stockholm

Öppettider
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00

Hoppas vi kan ses i lokalen snart igen!

Liljevalchs Vårsalong 2022

4 februari till 10 april

I de tolv salarna visar 150 konstnärer totalt 316 
verk.
Måndag 11–17, fri entré
Tisdag och torsdag 11–20
Onsdag och fredag–söndag 11–17

https://liljevalchs.se/kalender/varsalongen2022/

Observera ändrad åldersbegränsning på 
bilder till KM
  Beroende på den evigt pågående pandemin 
tillåts numera att tävlingsbilderna inte får vara 
äldre än  3 år i stället för de 2 år som gällde 
tidigare.
  En annan bidragande orsak är att de teman 
vi nu använder har offentliggjorts tidigare och 
några av er har kanske lagt energi på att foto-
grafera enligt dessa teman. 
 


