
 Nästa möte:  Onsdag 31 januari 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Årsmöte, årets bild och bildvisning samt
                                              Islandsbildspel (Jani Westman) i 4K
 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

Kallelse till årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar i Lidingö 
Fotoklubb till 2018 års årsmöte.
Tid och plats: Se ovan 
Varmt välkomna!

I Costa Rica möts man av en unik natur med en 
mångfald av spännande växter och djur.

På årsmötet visar Kerstin Persson och Mats Ru-
dolfsson bilder från en fotoresa de gjorde 2016.

Det blir fokus på både supersnabba kolibris och 
tröga sengångare. Kameran var även med på natt-
vandringar där de letade efter märkliga smådjur.
De delar också med sig om tips på fototeknik från 
resan och avslutar med några nytagna bilder från 
Nya Zeeland.

2017 års vinnare i våra klubbtävlingar
Projektionsklassen - 
1:a - Anders Bauer
2:a - Kerstin Persson    
3:a - Elisabeth Lingö

Påsiktsklassen - 
1:a - Elisabeth Lingö
2:a - Kerstin Persson
3:a - Bo Vading

Gatufoto - Christer Prinzell

Bildduellen - Mats Rudolfsson

Årets bild 2016 - Kjell Lagerberg

Stort grattis till alla vinnarna!

Ny projektor till klubben
Vid årsskiftet inköptes en ny 4K-projektor som 
tillsammans med den stora duken vi köpte förra 
året, ska ta våra egna och våra gästers bilder till 
nya höjder. Upplösningen är 4 gånger bättre än 
vår gamla projektor, som i år fyller 9 år och nu får 
tjäna som reservprojektor. 
Invigning av projektorn blir det första som sker 
på årsmötet då Jani Westman visar sitt bildspel 
från Island.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften så fort du kan. Har du inte fått utskicket med medlemskort och 
inbetalningskort, kontaktar du Hans Ölander på mötet eller via mail så löser vi det då.

Verksamhetsberättelsen
Vi mailar inte ut verksamhetsberättelsen för 2017
men vill du läsa den så finns det innan årsmötet
på vår hemsida, under fliken ”Om klubben”.                  

Årets bild
Efter årsmötet blir det omröstning. Bland årets
vinnarbilder, i både projektions- och påsiktsklas-
sen, ska vi tillsammans rösta fram ”Årets bild 2017”.

Ni som vill försöka vinna (eller bara deltaga) un-
der 2018 har nu möjlighet att ge er ut och fånga 
bilder med årets teman. Se i gula rutan nedan. 

Foto: Kerstin Persson

Bland kolibrier och amfibier i regnskogen



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.

Kameran har alltid varit en följeslagare och i 
utställningen ”Kom närmare” visar Annelie upp 
oförglömliga möten med människor och djur 
från Sydamerika, Asien och Afrika. Hon säger 
själv att kattdjuren ligger henne närmast om 
hjärtat.

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
Under 12 år: gratis

Aktuella utställningar

ÅSA SJÖSTRÖM - SILENT LAND
17 november — 4 februari 2018

NICK VEASEY- INSIDE OUT
24 november — 18 februari 2018

CHEN MAN - FEARLESS & FABULOUS
8 december — 4 mars 2018

ZANELE MUHOLI - SOMNYAMA NGONYAM
9 februari — 1 april 2018

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

Ingen kommande utställning inplanerad för 
tillfället enligt hemsidan.

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 – 25 februari

30 fotografer ställer ut sina bilder.

Naturhistoriska riksmuseet

ERIK Johansson - NATURE ILLUSIONS
Visas från 19 september — 11 mars 2018

Gratis inträde till utställningen


