
 Nästa möte:  Onsdag 22 feb 2017 kl 19.00 
 Plats:   Scandinavian Photo, Norr Mälarstrand 78  
 Program:  � ron Ullberg 
 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

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för 2017  
Ungdom t.o.m 20 år och studerande betalar 200 kr, på plusgiro 37 27 24 – 5

Mars   Cirklar
April  Kyligt
Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

Nästa möte på Scandinavian Photo 22 feb.
Observera att mötet är hos vår sponsor, 
Scandinavian Photo på Norr Mälarstrand 78. 
Vi kan komma när butiken stänger klockan 18:00 
och vi är givetvis välkomna att handla om vi vill. 
Vi välkomnar samtidigt vår gästfotograf, � ron 
Ullberg. � ron är utbildad på ICP i New York och 
har en Fil kand. i konstvetenskap. Sedan 1989 har 
han porträtterat några av Sveriges största kultur-
personligheter och har dessutom ett 20-tal utställ-
ningar bakom sig. � ron har gett ut tre böcker och 
är representerad på bland annat Nationalmuseum, 
Värmlands museum och Göteborgs Kulturnämnd 
och år 2016 tog han hedersporträttet för National-
museum.

Månadstävlingarna 
Månadstävlingarna startar upp igen på marsmö-
tet och temat är då cirklar, som ju kan tolkas på 
många olika sätt. Sätt igång fantasin och leta e� er 
dina egna cirklar. 

På grund av för få anmälda till Lightroomkursen 
den 25 mars måste den tyvärr ställas in. 
Vi gör kanske ett nytt försök i höst igen. 

Hands-on-kursen i Lightroom inställd

foto: Aron Matson

Nygamla rutiner för tävlingsbilderna
Tyvärr har det hänt ett fåtal gånger att inskicka-
de tävlingsbilder ”försvunnit” på vägen och inte 
kommit med i tävlingen. Vi återupptar därför 
vår tidigare rutin att alla som tävlar för säker-
hets skull tar med sig bilderna på en usb-sticka 
till mötet. I pausen får man sedan kontrollera 
att inskickade bilder kommit med. Om de inte 
� nns med, har man chansen att ladda in bilderna 
manuellt. 
Observera att det bara gäller för bilder som skick-
ats in senast kl. 18:00 dagen innan. Vi vill inte ta 
in nya bilder i ”e� erskott”.

Årets Bild 2016
På årmötet ställdes � orton bilder (2016 års 
vinnarbilder) mot varandra och e� er omröstning 
vann Kjell Lagerberg. Stort grattis! 

Observera att månadsbrevet idag är på två sidor. 
Vi presenterar det nystartade Naturfotogra� ska i 
Hallstahammar och kompletterar med vad som 
händer på Fotogra� ska under våren.

Under kvällen på Scandinavian Photo har vi möj-
lighet att få 10% rabatt på alla minneskort, väskor, 
� lter och stativ.



Naturfotografer har fått sitt eget forum i Hallsta-
hammar. Där har kommunen tillsammans med 
Anders Geidemark, som är curator/konstnärlig 
ledare skapat något som bör besökas
Program just nu:
Naturfotograferna � rar 50 år och i samband med 
detta har denna anrika förening bjudit in sina 
medlemmar till en samlingutställning. 85 verk har 
valts ut som kan ses på Naturfotogra� ska fram till 
den 4 mars 2017.
Naturfotogra� ska räknar med att hålla 4-6 större 
utställningar per år.

Entréavgi� er
Vuxen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
Under 20 år: gratis
Årskort: 250 kr

Kommande utställningar
11 mars - 29 april: Finska Naturfotogra� ska 
+ Naturfoto Västmanland.

FINSKA NATURFOTOGRAFERNA

Finska naturfotografer har nått världsrykte. Inte 
minst som skildrare av den Nordiska skogsnatu-
ren. De har många yrkesverksamma naturfoto-
grafer och en stor mängd avancerade hobbyfo-
tografer. De är organiserade i föreningen Finska 
Naturfotograferna (http://www.luontokuva.org), 
och varje år genomförs tävlingen ”Årets Natur-
bild”. Inför ett fullsatt Finlandiahuset i Helsingfors 
(ca 1100 platser) tillkännages vem som tagit Årets 
Naturbild och på så sätt blir Årets Naturfotograf. 
Detta är en stor förstasidesnyhet i all � nsk me-
dia – naturfotot har en lång och stark tradition i 
Finland. 
Naturfotogra� ska kan stolt presentera 40 vinnan-
de och placerade bilder från Årstävlingen 2015 – 
ett representativt tvärsnitt av den makalösa � nska 
naturfotogra� n. 

Lassi Rautianen, en av Finlands mest kända 
naturfotografer, kommer på vernissage-dagen att 
föreläsa och visa bilder om Finska Naturfotogra-
ferna, och om sin omfattande ekoturism-verk-
samhet, där han hyr ut gömslen för fotografering 
av björn, varg och järv vid den � nsk-ryska grän-
sen (http://www.wild� nland.org). Lassi är en 
underhållande föreläsare, och han har ett unikt 
bildarkiv på de vilda stora rovdjuren.

Naturfotogra� ska i Hallstahammar

På gång på Fotogra� ska
Aktuella utställningar
Lennart Nilsson         6 feb - 2 april
Alberg Wiking          9 dec - 19 feb 
Charlotte Gyllenhammar    25 nov - 5 mars

Kommande utställningar
Ren Hang   17 feb - 2 april
Patrick Demarchelier  24 feb - 14 maj 
Cooper & Gorfer  11 mars - 11 juni

Entréavgi� er
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Under 12 år: gratis

NATURFOTO VÄSTMANLAND

Naturfoto Västmanland (http://naturfotovastman-
land.se) är en förening som verkat i 20 år och har 
ett 40-tal medlemmar. Här ryms såväl ”nybörjare” 
som fotografer med absolut internationell nivå. 
Föreningens sy� e är att samla seriöst intresse-
rade naturfotografer för att inspirera varandra, 
och med bilden som medium verka för naturens 
mångfald.
Föreningen arrangerar varje år en Årstävling för 
sina medlemmar. Juryn består alltid av en profes-
sionell natutfotograf och de placerade bilderna 
håller alltid mycket hög klass. I denna utställning 
får vi se det bästa från de senaste årens placerade 
bilder.

Jury i Årstävlingen 2017 är Lassi Rautianen och 
han kommer att inför vernissage-publiken redo-
visa årets resultat och motivera sina val. Detta blir 
en intressant inblick i hur en naturfototävling går 
till och ser ut och det bjuds garanterat på bilder i 
världsklass!

Senare under året kommer också:
JAN GRAHN
“NATURNÄRA FOTOGRAFI”
6 maj - 26 augusti

MATS ANDERSSON
“NATURE DIARY”
2 september -

Mer information om Jan Grahn och Mats Anders-
son kommer i nästa månadsbrev.
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