
 Nästa möte:     Onsdagen den 18 maj kl. 19:00
 Plats:      OBS! Ansgarskyrkan, Lidingö C 
 Program:          Roger Turesson  
           Tävlingstema:  Det avgörande ögonblicket
 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
• Maj -             Det avgörande ögonblicket
• September    Kollektion
• Oktober -     I periferin 
• November     Snett och vint

Månadens föreläsare är Roger Turesson
Tålamod, intuition eller bara tur?
  Roger Turesson, flerfaldigt prisbelönt bildjournalist, berättar historierna bakom sina bilder. Om 
varför tid och planering är viktigt för att uppnå kvalitet. Sin drivkraft och respekt för människorna han 
fotograferar och om ett snapshot som kunde ha blivit hans sista. 
  Roger är fotograf på Dagens Nyheter och tidigare på Expressen. Han har skildrat flera av vår tids 
världshändelser och konflikter. Presidentval i USA, Sovjetunionens fall, krigen i forna Jugoslavien, 
Tjetjenien, Irak, Syrien och Ukraina.
  Men han väljer ofta att vända kameran åt andra hållet och rikta sin uppmärksamhet till den vanliga 
människan, inte mot kungarna och generalerna. Han letar även efter de små ögonblicken i vardagen 
oavsett om de finns i Nordkorea eller hemma i Sverige. 
  Han blev Årets Fotograf 2020 och tilldelades även utmärkelsen Årets Bild. Sedan tidigare har han 
ytterligare 45 priser från tävlingen Årets Bild, utmärkelser i World Press Photo, Picture of the Year 
International och Stora Journalistpriset. Han är också aktuell med böckerna Passage och Gretas Resa, 
som kan köpas efter föreläsningen.

Foto: Roger Turesson

När kriget bröt ut i Aleppo 2013 sprejade regimens soldater ”Assad – or we will burn the country” på 
husväggarna. Khalifa,19 år, vill förmedla en motvikt till deras budskap och söker upp de delar av staden 
som drabbats av attacker. Han sprayar en smiley och skriver texten ”det blir bättre i morgon”.

Roger Turesson

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens 
råd och rekommendationer. Därför ber dig att 
komma till mötet endast om: 
- du är helt frisk
- inte varit sjuk de senaste sju dagarna
- ej varit i kontakt med sjuka personer de         
senaste sju dagarna
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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”

UTSTÄLLNINGEN visas 30 april – 22 maj.

Gestaltande fotografi och Fotografiska pro-
cesser – Gamleby fotoskola
Utställning ”Give the mules what they want”
25 – 29 maj
Vernissage onsdag 25/5 kl. 17-20.

Kulturamas fotografiska konstutbildning 
samt fotografiskt projektår
Kulturamas fotografiska konstutbildning samt 
fotografiskt projektår
Slututställning  1 – 5 juni
Vernissage onsdag 1 juni kl. 17-20

Hornsgatan 8, Stockholm

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

ObserveraObservera 
att det är ett möte i Ansgarskyrkan och 

att datumet är 18 maj


