
 Nästa möte:  Onsdag 24 februari 2016 kl 19.00 
 Plats:   Scandinavian Photo, Norr Mälarstrand 78 
 Program:  Magnus Fröderberg 
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

Lidingö Fotoklubb, c/o Bauer, Odlingsvägen 21, 186 42 Vallentuna
Ordförande: Anders Bauer, tel. 070-327 70 25, Ekonomiansvarig: Hans Ölander, 

Månadsbrevsansvariga: Anne Ruotsalainen och Johan Dali
Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Anki Hammar, Elisabet Lingö, 

Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander och Christer Prinzell
Plusgiro 37 27 24 – 5               
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  Lidingö Fotoklubb

Maila gärna in intressant information till månadsbrevet till: lidingofoto@gmail.com

Förra mötet 

Mars  Brådska  
April  Abstrakt sv/v 
Maj   Glömd – Bortglömd  
Augusti  Från ovan 
September Kollektion 
November Motsats – Kontraster  
December Väntan (gatufoto)

Tävlingstema 2016

Magnus Fröderberg har arbetat som yrkesfoto-
graf i mer än 20 år och som redaktör för olika 
fototidningar (Kamera & Bild, Proffsfoto, Foto-
sidan Magasin m fl) i drygt 10 år. Även på fritiden 
står fotografi i centrum. Då ägnar han sig främst 
åt sport- och gatufoto.  

Det är som sportfotograf Magnus Fröderberg 
besöker klubben. Han talar om vad som gör en 
sportbild bra och hur man kan få till fängslande 
sportbilder med enkla medel. Han bjuder också på 
en del praktiska och tekniska tips.

Magnus Frödeberg

På förra mötet hade vi ett sedvanligt årsmöte där val-
beredningen gjort ett bra arbete och hela styrelsen ska 
fortsätta minst ett år till

Det innebär att Anders Bauer valdes om till ordfö-
rande (på ett år), att Stefan Zander, Jani Westman, 
Hans Ölander, Elisabet Lingö, Anki Hammar och 
Roger Moe valdes om på två år, och att Anne Ruot-
salainen, Johan Dali, Christer Prinzell och Carina 
Bengtsson kvarstår ytterligare ett år.

Årets Bild 2015  röstades också fram på mötet i ja-

Vivian Maier (1926–2009) blev en världsberömd 
gatufotograf först efter sin död. Med kameran 
runt halsen dokumenterade hon gatulivet i New 
York och Chicago. Under 30 år tog hon närmare 
120 000 bilder som hon egentligen inte visade för 
någon medan hon levde. 

Nu visas hennes bilder på Kulturhuset Stadstea-
tern från 26 februari. Med utgångspunkt i ett stort 
antal nyligen framkallade filmrullar presenteras 
ett urval som inte har visats tidigare. 

Gatufotoutställning på Kulturhuset

Riksförbundet Svensk Fotografis medlemsblad Expo-
nera finns med som bilaga.

Exponera!

nuari. Överlägsen 
vinnare blev Bo 
Vading, den vann 
påsiktsklassen i te-
mat ”Blött” under 
2015. Vackert och 
ett stort grattis till 
Bo!

Efter kaffet bjöds 
vi på en stämnings-
full och informativ 
bildvisning från Is-
land av Jani West-
man. Och som av-
slutning blev det 
ett mycket vackert 
bildspel med musik. 
Tack Jani!

Några medlemmar har ännu inte betalat sin med-
lemsavgift för året. 400 kr (200 kr för ungdom el-
ler studerande) sätts in på klubbens plusgiro 
37 27 24 – 5 omgående eller senast 29/2. 

Medlemsavgiften 2016 

Årets bild 2015

Foto: Bo Vading


