
 Nästa möte:     Onsdagen den 27 april kl. 19:00
 Plats:      Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:          Frida Hermansson  
           Tävlingstema:  Energi
 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
• April -    Energi
• Maj -             Det avgörande ögonblicket
• September    Kollektion
• Oktober -     I periferin 
• November     Snett och vint

Månadens föreläsare är Frida Hermansson
  Frida Hermansson arbetar som fotograf och grafisk formgivare. I naturfotografin kan hon kombi-
nera sitt intresse för konst, färg och form med kärleken till naturen. Frida har haft flera utställningar, 
är publicerad i Fotosidan Magasin, Camera Natura, i boken ”Upplevelser i Stockholms Natur”, gäst-
instagrammar då och då för Naturhistoriska Riksmuseet, medverkade i Mitt i Naturen om konsten att 
fotografera och filma natur, samt är en populär föredragshållare. Frida har även arrangerat fotoresor 
till Tanzania, Svalbard, Island, Norge och håller workshops och resor runt om i Sverige och världen. 
  Så här beskriver Frida själv sitt bildföredrag:
”Föredraget tar er med på en resa där jakten på ljuset, äventyret och naturupplevelsen står i fokus oav-
sett jag befinner mig på Afrikas savanner, Svalbards packis, det isländska höglandet eller i skogsdung-
en här hemma.”

Höstresan
  Det blir många medlemmar som följer med till 
Bengtsfors, som är klubbens utgångspunkt för 
alla utflykter och spaningar under höstresan. 35 
personer har visat intresse för resan som skjutits 
upp två gånger på grund av pandemin, men nu 
blir den av.

Nästa månadsmöte
  Nu blir det äntligen av. Nästa möte kör vi åter 
igen i Ansgarskyrkan. Det ska bli kul att ses.

Foto: Frida Hermansson

Lightroommöte den 4:e maj 
  Så snart är det åter dags för ett Lightroommöte 
via Zoom. Mer information kommer via mejl.
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Fotografiska                                                                              Galleri Kontrast

Andres Serrano
Infamous
21 januari - 22 maj

Somewhere Ethereal
Första fysiska NFT-utställningen på Fotografiska
29 april - 21 augusti

Digitala konstverk med kryptocertifikat, så kallade 
NFT:er, är en trend som har exploderat och gett en 
ny generation konstnärer enorma följarskaror. Nu 
lyfter Fotografiska som första svenska museum in 
fenomenet i en fysisk utställningssal. I Somewhere 
Ethereal visas verk från sex av världens mest erkän-
da NFT-konstnärer.

Andy Warhol
Photo Factory
25 mars - 21 augusti

Elizaveta Porodina
окна
18 februari - 12 juni

Hjerdt & Kalmèr
ÄRR - En fotoutställning som utmanar ett tabu
18 februari - 12 juni

År 2004 opererades Åsa Kalmér, regissör, manus-
författare och skådespelare, för bröstcancer. Hon 
tillhörde ingen återfallsgrupp men 2016 hittades en 
ny tumör bakom det gamla ärret och två veckor se-
nare opererades hon igen, nu togs hela bröstet bort. 
Det är bakgrunden till fotoutställningen ÄRR.

Öppettider
Vi har öppet 10–23 varje dag. 

Mer info på:
www.fotografiska.com

Fotoklubbens utställning 2022/23. Datum 
spikade.
  Fånga tillfället och visa dina bilder på fotoklub-
bens nästa utställning! I slutet av 2022 är det dags. 
Vi får tillgång till utställningslokalen den 9 de-
cember 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 
utvecklas som fotografer. För besökare ska det bli 
en omväxlande och spännande upplevelse.
  Fundera på om du vill ställa ut någon eller några 
bilder. Information kommer löpande framöver.

Tillsammans

Nordens Fotoskola YH20 examensutställning 
”Tillsammans”

VERNISSAGE lördag 30 april kl. 12-16
UTSTÄLLNINGEN visas 30 april – 22 maj.

FOTOGRAFERNA I YH20 ÄR Tim Aro, Karo-
lina Hultman Wessman, Fanny Jansson, Alek-
sander Kidvall, Daniel Larsson, Kajsa Lorent-
zon, Malin Lövkvist, My Matson, Fred Miller, 
Oscar Olsson, Niklas Porter, Filip Powidzki 
Casserblad, Caisa Rasmussen, Axel Schiller, 
Linnéa Tammerås,
Rasmus Walldén och Johanna Wallén.

Hornsgatan 8, Stockholm

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

Hoppas vi ses fysiskt i lokalen 18 maj


