
 Nästa möte:  Onsdag 30 augusti 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Sagoakademien och Kvällens bild 
 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, Christer Prinzell och Marie Junde
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  Lidingö Fotoklubb

Medlemsavgift 2017  
Ungdom t.o.m 20 år och studerande betalar 200 kr, på plusgiro 37 27 24 – 5

Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

Nästa möte har vi den 30 augusti 19:00.

Förra månadsmötet
På majmötet hade vi Marianne Oldenburgs fina 
föredrag om hur hon hanterat bilder som hon 
ärvt inom familjen. Vi hade också en teknikkväll 
där vi hade 4 stationer. Bra feedback men många 
tyckte att tiden inte räckte till. Det ska vi tänka på 
om vi kör en variant på detta i framtiden.

Det låter som en saga men det är faktiskt sant. 

Så här beskriver Viktoria och Beata sig själva:
”När vi tittar på en plats ser vi inte platsen som 
den är utan hur den kan bli.”

Möt fotokonstnärerna Victoria Söderström och 
Beata Rydén som skapar magiska bilder. De tar 
dig med på en inspirerande resa genom sin kre-
ativa process: Från skiss på papper, till en färdig 
bild i Photoshop.

Du bjuds på några av Beata och Victorias egna 
hemligheter, som är nycklar till att skapa häp-
nadsväckande bilder.

Tillsammans kallar Victoria och Beata sig för Sa-
goakademien, där kärnan är kraften i det kreativa 
skapandet, och en stark tro på fantasins helande 
kraft.

Sagoakademien har ställt ut på flera platser, se-
nast på Scandinavian Photo i Bankeryd och 
Fotomässans stora utställning 2016. De är lärare 
på Moderskeppet, arrangerar workshops i kreativt 
fotograferande och föreläser om arbetsprocess 
från skiss till färdig bild.
Se mer på www.imagineabird.se

Vi välkomnar Sagoakademien 

Höstresan
Tiden börjar närma sig för Lidingö Fotoklubbs 
höstresa till Helsingborg för att utforska stora 
delar av Skåne. Vi påminner om att betala in slut-
betalningen. Glöm inte att räkna av anmälnings-
avgiften från slutsumman då ni betalar. 

Medlemmar ställer ut på Galleri Mowitz
Anders Andersson, Anders Bauer och Hans 
Ölander ställer ut naturbilder (landskap och 
djurmotiv) på Galleri Mowits mellan den 1:a och 
7:e september. Öppet mellan 11 och 19 varje dag 
utom torsdagen den 7:e då vi stänger ner utställ-
ningen klockan 14:00.

Vernissage blir fredagen den 1 september mellan 
klockan 16 och 20. 
På lördagen den 2:a september har Anders 
Andersson en bokrelease och släpper då boken 
”Isbjörnens rike”.

Problem med hemsidan
Vi har för närvarande problem med hemsidan till 
och från på grund mejlbombning.
Den ligger ner då och då, åtgärder pågår för att 
fixa till det.

Tävlingstemat till KM är denna gång panore-
ring så gå ut och testa om ni kan hitta motiv som 
passar temat om ni inte redan gjort det.



Entréavgifter
Vuxen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
Under 20 år: gratis
Årskort: 250 kr

Aktuell utställning
JAN GRAHN
“NATURNÄRA FOTOGRAFI”
6 maj - 26 augusti
(I marsutskicket skrevs mer ingående om Jan).

Kommande utställningar
MATS ANDERSSON
“NATURE DIARY”
2 september -18 november.
Mats blev årets nordiska naturfotograf 2016. 
Samma år vann han även kategorin svartvitt i 
”Wildlife Photographer of the year”, världens 
mest prestigefyllda tävling för naturfotografer.

ORSOLYA & ERLEND HAARBERG
”LAPONIA” -  STORSLAGEN STILLHET”
25 november - 20 januari 2018

Paret Haarberg har presenterats i National 
Geographic Magazine och har gett ut två böcker, 
Island - kontrasternas land och Lappland - Nor-
dens Alaska.

Hemsida: www.hallstahammar.se/Kultur-fritid/
Kultur/naturfotografiska/

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar

Naturfotografiska i Hallstahammar Fotografiska
Entréavgifter
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Under 12 år: gratis

Aktuella utställningar
”LIKE A HORSE    
19 maj - 3 sept. 

IRVING PENN - RESONANCE 
Photographs from the Pinault Collection
16 juni — 1 oktober, 2017

Kommande utställningar
VIVIANE SASSEN- UMBRA
1 september — 12 november 2017

PAUL HANSEN - BEING THERE
8 september — 19 november 2017

Hemsida: www.fotografiska.eu/
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Aktuell utställning

ULTRAHUSET
av Stefan Ohlsson
2017-08-24 - 2017-09-02

www.galleriaxel.se/?Utstallningar

Galleri Kontrast
Horngatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00
Aktuell utställning
Anna Clarén - ”Under”

Utställningen pågår t.o.m 24 september.

Hemsida: www.gallerikontrast.se/
Magasin III
Frihamnsgatan 28

Aktuella utställningar
Magasin III är stängt
Läs mer om varför på deras hemsida.

Hemsida: www.magasin3.com/


