
 Nästa möte:  Onsdag 27 september 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Johan Fowelin och Kollektiontävling 
 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

September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

Nästa möte har vi den 27 september 19:00.

”Min far hade ett mörkrum, en garderob full av 
konstiga saker som jag började leka med. Jag blev 
snart beroende av framkallare och fix och av sen-
sationen när bilderna kom ut ur dem. De första 
bilderna var från öde byggnader. Sedan dess har 
världen förändrats men inte min hängivenhet mot 
arkitektur och konstnärligt uttryck ”.
Johan Fowelin fick sin första formella utbildning 
på Christer Strömholms fotoskola 1975. Efter resa 
i Tyskland, Holland, Frankrike och Italien var han 
anställd av Södertälje Konsthall 1976-82. 
1982 startade han sin egen verksamhet som kom-
binerar fotografi med studier i konst och arkitek-
tur. 1985 arbetade han med konstnär Carl Fredrik 
Reuterswärd i Lausanne och 1989 studerade han 
på Stockholms Konstnärliga Högskola. Därifrån 
gick han ut med magisterexamen i fotografering 
1991. Sedan dess har Johan Fowelin arbetat i mer 
än två decennier med fotografi och skrivande 
inom konst, arkitektur och reklam med ett tra-
ditionellt men ändå modernt uttryck och stark 
konstnärlig integritet. Han är anlitad av arkitekter, 
gallerier, förlag, byråer och institutioner, natio-
nellt och internationellt.

Vi välkomnar Johan Fowelin 
Höstresan
Till slut blev det 26 stycken som hänger med till 
Skåne. På plats kommer en av klubbens före detta 
ordförande, Göran Kindwall, att ansluta. 

Kollektioner till nästa möte
Det här är vad som gäller för inlämning av kol-
lektioner till kommande KM-deltävling.
Kollektion ingår i klubbmästerskapet och regler-
na är de samma som för ”vanliga månadstävling-
ar” men motivvalet är fritt. 
Bilderna ska vara 3-5 stycken. En kollektion har 
en röd tråd/gemensamt tema/berättelse som 
håller samman bilderna. En sådan kollektion har 
företräde framför bilder av samma motiv. 
Man kan delta med en kollektion i varje klass. 

Se mer om regler, storlekar m.m. under:
www.lidingofotoklubb.se/cms1/index.php/klubb-
maesterskap#regler

Jani påminner om att när det gäller kollektion i 
projektonsklassen, så sorteras varje enskild kol-
lektion i filnamnsordning om ni vill att de visas i 
en speciell ordning. 
Jani kan däremot inte styra själva layouten på 
hela samlingen. Det sköter Lightroom automa-
tiskt för att nyttja utrymmet maximalt.

Till Oktobermötet behöver vi er hjälp! Vi har 
valt ut fyra bilder som vi vill att ni efterbehandlar 
på ert eget sätt. Lägg en personlig touch. Ta gärna 
ut svängarna. Vi hoppas kunna visa att en bild 
kan se ut på många olika sätt. Inskickade redi-
geringar presenteras och diskuteras på Oktober-
mötet. Information om hur ni laddar ned de fyra 
originalen kommer mailvägen inom kort. 



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

Aktuell utställning

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.

Kommande utställning

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

PAUL HANSEN - BEING THERE
8 september — 19 november 2017 

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

VIVIANE SASSEN- UMBRA
1 september — 12 november 2017 

LAST NIGTH IN SWEDEN
13 september - 29 oktober 2017

Kommande utstsällningar

HÖSTSALONGEN 2017
6 oktober - 3 december
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17
Aktuell utställning

NU
av Gabriella Dahlman
2017-09-15 - 2017-10-07 

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.

Kommande utstsällningar
Johan Bävman – Swedish Dads
30 september – 29 oktober

Hemsida: www.gallerikontrast.se/

Naturhistoriska riksmuseet

Erik Johansson - Nature Illusions
Visas från 19 september till 11 mars 2018

Det här vill väl ingen missa?


