
 Nästa möte:  Onsdag 31 aug 2016 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C 
 Program:  Lotta Härdelin 
 Tävlingstema: Från ovan
 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

Höstresan 2016 går till Rättvik 

September Kollektion 
November Motsats – Kontraster  
December Väntan (gatufoto)

Tävlingstema 2016

Årets höstresa går till Rättvik i fagra Dalarna 
den 7-9 oktober. Vi bor på Best Western, Ho-
tell Lerdalshöjden, beläget ovanför stadskärnan 
med en fantastisk utsikt över Siljan.
Vi har några platser kvar så passa på och boka 
omgående.
Kontakta Elisabet Lingö.
mail: elisabet.lingo@gmail.com

Lotta Härdelin

Foto: Eric de La Reguera

Bildvisningskväll med Brutus Östling 31 oktober 

Lotta Härdelin tog sina första stapplande steg som 
fotograf på Nerikes Allehanda i Örebro, 16 år gam-
mal. Via bildbyrån Pressens Bild (idag TT) anställ-
des hon 1994 på Dagens Nyheter Efter OS i Atlanta 
1996 la hon kamerorna på hyllan, tog tjänstledigt 
några år och läste till civilekonom. 

Under nästan tjugo år fotograferade Lotta ingen-
ting alls. Inte ens för husbehov. 2012, efter många 
år som chef på DN tog hon upp sitt fotograferande 
och har nu sådär barnsligt kul på jobbet. 

Boka datumet i kalendern för en extra föreläsnings-
kväll, då vi får följa med den prisbelönade fotografen 
Brutus Östling på en storslagen fotografisk resa jor-
den runt till spännande fågelmarker. 

Brutus Östling är känd för sina mycket personliga 
fågelbilder och brukar omnämnas som en av värl-
dens främsta fågelfotografer. Flera av hans elva foto-
böcker har blivit bästsljare i Sverige men också givits 
ut i bl.a. USA och Storbritannien. 

Mer information kommer längre fram.

Efter en vederkvickande sommar är det dags att vara 
kreativ igen. Bäst sker detta på gatan med kameran 
i handen. Det blir den 14 september kl 18.30 (solen 
går ner 19.12). Plats och tema preciseras i mejl till 
alla medlemmar, när underteckna har bestämt sig. 
En fråga som dykt upp ett par gånger är om vi har 
lust att utveckla vårt fotograferande med en kurs? 
En lördag på Lidingö ledd av någon kunnig fotograf 
och till en liten kostnad.

Kan det vara något? Svaret lämnar du när vi ses.
Ska bli kul att komma igång igen!
C-H Segerfeldt

Gatufotograferna ses den 14 sept

Om och med fotografi i Norrköping 14 - 16 okt. 
3 dagar fyllda med föreläsningar, utställningar och 
workshops.
Välkommen till Norrköping.
www.spegla.se

Spegla - Norrköpings fotografiska dagar


