
 Nästa möte:  Onsdag 28 februari 2018 kl 19.00 
 Plats:   Scandinavian Photo - Vasagatan 14  
 Program:  Staffan Widstrand 
 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

       Tävlingsteman 2018
Januari   Ingen tävling 
Februari  Ingen tävling
Mars  Yrke (svart/vitt)
April  Inramat
Maj  Människans bästa vän
Augusti  Reflexer 
September Kollektion
Oktober  Ingen tävling 
November Tre
December Kors och tvärs

Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften? Betala in på pg 37274-5. Har du inte fått utskicket 
med medlemskort och inbetalningskort, kontaktar du Hans Ölander på mötet eller via mail.

  Det är ingen tävling nu i februari men det är hög 
tid att starta jakten på motiv som passar för temat 
Yrke (svart/vita bilder). Observera ny storlek på 
inskickade digitala bilder då vi har ny projektor.
  Bilden får vara max 2160 pixlar hög och/eller 
3840 pixlar bred. Inget av dessa mått får alltså 
överskridas. Bilderna skickas till:
manadsbilder@lidingofotoklubb.se

Foto: Karl Ravn

Vi välkomnar Staffan Widstrand till 
månadsmötet. 
OBS: Vi ska vara på nya Scandinavian Photo

  Staffan är en internationellt känd reportagefo-
tograf med stort fokus på vårt naturarv och på 
människan i naturen. För honom är det viktigt 
att människor bryr sig om sitt naturarv. Att vi 
alla tänker på hur vi människor behandlar natur 
och vilda djur, så att vi kan låta det vilda inte bara 
finnas kvar utan också få komma tillbaka framö-
ver. 
  Han har hela världen som arbetsfält och rappor-
terar med text och bild från Kina och Afrika till 
Arktis och Sibirien och från Europa och Sverige. 
Det vilda Sverige med rovdjur som björn, lo och 
varg berättar han gärna om.
  Staffan har jobbat som bildredaktör och har 
hittills haft 11 vinnarbilder i Wildlife Photograp-
her of the year, varit domare i World Press Photo 
och är förste svensk som valts in i International 
League of Conservation Photographers 2005. 
  Han är grundaren av projektet Wild Wonders 
of Europe, där man också hyrde in 68 andra av 
Europas bästa naturfotografer, som hittills har 
nått ut till en allmänhet på minst 800 miljoner 
människor. Detta var världens hittills största na-
turfotoprojekt som nu efterföljs av projektet Wild 
Wonders of China, som har syftet att visa upp 
Kinas naturarv för världen. 
  Han är också en av grundarna till naturskydds-
projektet Rewilding Europe och delägare i Wild 
Nature Fotoresor.
  Staffan är författare till 18 böcker. Senaste bok-
en, Ett Vildare Liv utsågs till 2018 års Pandabok 
WWF. Det är hans fjärde Pandabok och han har 
säkert med sig några exemplar att signera. 
  Staffan kommer att visa unika bilder från sina 
reportageresor och berätta och tycka till om 
natur, djur och människor från olika områden 
världen över, samt prata en del om hur vi foto-
grafer blir en del av naturskyddet.

Erbjudande från vår sponsor 
Scandinavian Photo
  Scandinavian Photo är, som vanligt, väldigt 
generösa när vi kommer och hälsar på dem. De 
erbjuder hela 25% rabatt på allt fotopapper och 
10% rabatt på (nästan) alla tillbehör. 
  På vissa tillbehör, som t ex batterigrepp, är deras 
marginal för låg för att kunna erbjuda så hög ra-
batt. Men minneskort, väskor, batterier m.m. 
Där gäller 10% så passa på!

Ny storlek på tävlingsbilder 



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

Aktuell utställning fr.o.m. 27 januari -24 mars

ANNELIE UTTER/N 
Kom närmare

Annelie är pionjär inom ekoturism och började 
redan i mitten av 90-talet att anordna späckhug-
garsafarin på Lofoten. Idag är hon större delen 
av året på resande fot som uppskattad reseledare 
av naturfotoresor till vilda platser runt om vår 
jord. Resorna arrangeras alltid med utgångs-
punkt i en hållbar utveckling.

Närmast kommande utställningar 2018
Ryska Naturfotograferna ”Naturens skönhet”  
14 april - 12 maj
Thomas Jågas ”Fjällnära ljus”
19 maj - 25 augusti

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
Barn under 12 år kommer in gratis

Aktuella utställningar
CHEN MAN - FEARLESS & FABULOUS
8 december — 4 mars 

ZANELE MUHOLI - SOMNYAMA NGONYAM
9 februari — 1 april 

Kommande utställningar
HANS STRAND - MANMADE LAND
6 april — 27 maj

CHRISTIAN TAGLIAVINI - THE EXTRAORDINA-
RY WORLD OF CHRISTIAN TAGLIAVINI
9 mars — 10 juni

ELLEN VON UNWERTH - DEVOTION! 30 YEARS 
OF PHOTOGRAPHING WOMEN
23 februari — 20 maj, 2018

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

Aktuell utställning
EN ATLETKVINNAS DOTTER - 
MAJA Kristin Nylander
9 februari - 17 mars 

www.galleriaxel.se/?Utstallningar

Galleri Kontrast
Hornsgatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00
Aktuell utställning

LIVSLOPP - FOKUS PÅ LIVET 
OCH EN VÄRDIG ÅLDERDOM
27 januari – 4 mars

Drönarträffen på Bogesund
Vi blev fjorton medlemmar på drönarträffen den 
18 februari . Vi flög lite olika maskiner och pra-
tade och diskuterade fotografering, säkerhet och 
regelverket kring drönare. En mycket uppskattad 
träff. Stort tack till Erik Holmgren för initiativet 
och fixandet! Troligen har vi en träff innan som-
maren igen, om intresset är tillräckligt stort.


