
 Nästa möte:  Onsdag 30 maj 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Niclas Hammarström, bildjournalist
 Tävlingstema: Människans bästa vän
 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
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 372724-5. Har du inte fått utskicket 
med medlemskort och inbetalningskort, kontaktar du Hans Ölander på mötet eller via mail.

Vi hälsar Niclas Hammarström välkommen 

  Niclas Hammarström, född 1969, arbetar som 
bildjournalist och med världen som arbetsfält. 
Sedan 2016 är han kontrakterad av tidningen 
Expressen. 
  Niclas har prisats många gånger för sina bilder 
både i Sverige och utomlands.
  Han tänkte visa lite blandade bilder från sina 
resor i världen. Det blir ganska många starka och 
skrämmande bilder.

Läs mer om Niclas på:
www.niclashammarstrom.com

Vem blir årets gatufotograf?

Månadens tävlingstema
  Temat för månadens tävling är ”Människans 
bästsa vän”. Hur tolkar du temat med din kamera?                   
  Välkommen att lämna in bilder i pappersformat 
och digitalt.

  Tävlingen om Lidingö Fotoklubbs bästa gatufoto 
genomförs nu för andra året. På majmötet presen-
terar tävlingsledaren och domaren C-H Segerfeldt 
årets tema.
  Tävlingen är öppen för alla medlemmar, men 
den som vill testa gatufoto lite mer och i skarpt 
läge kommer självklart till gruppens möten. 
Säsongsavslut gör gatufotograferna den 28 maj. 
Samling utanför Åhléns i city kl 18.00. Tema: 
porträtt.
  Övning ger som bekant färdighet och deltagande 
i våra möten ger kanske en ökad chans att vinna 
årets tävling och boken ”Mitt liv på gatan”, som är 
den enda svenska instruktionsboken om gatufoto.
C-H Segerfeldt

Tänk på
att höstens möte inte alltid är sista onsdagen i 
månaden som det brukar vara. Så här ser det ut:
29 augusti,
19 september, 
24 oktober,  
21 november och
12 december.
Det är bara att skriva in i kalendern på en gång.

LFK Drönarträff, Tenöbadet
Dag:  Onsdag, 2018-05-23
Tid:    Ca 18:30
Plats: Tenöbadet, Waxholm (se länk nedan)

  Alla är välkomna, med eller utan drönare.
  Vi ses på parkeringen, flyger och pratar foto, 
tillbehör, säkerhet och flygteknik. Var och en får 
ta med sig matsäck.



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

Aktuell utställning 19 maj -- 25 augusti

THOMAS JÅGAS/N
FJÄLLNÄRA LJUS

I den nyutgivna boken ”Fjällnära ljus” bjuds vi 
på kaskader av årstidernas färgrika ljusväxlingar 
över fjället och i dalgångarnas fjällskog. För för-
sta gången ställer Thomas Jågas/N även ut sina 
berömda bilder ur projektet Landskap, blommor, 
fåglar och djur - hela fjällskogens flora finns 
representerad i denna vackra utställning.

Kommande utställning 1 sept -- 17 november

CARL-FREDRIK EKSTRÖM/N
Återsken och Viskningar

ßHemsida: 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

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR 

Cathleen Naundorf
Secret Times, (25 maj -- 9 september)

Evelyn Bencicova
Merror, (15 juni  --23 september)

Simen Johan
Until the Kingdom Comes, (15 juni -- 23 september)

Linda McCartney & Mary McCartney
Mother Daughter, (1 juni  -- 2 september)
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Kommande utställning

GESTALTANDE FOTOGRAFI
av Fotoskolan i Gamleby
2018-05-30 -- 2018-06-03 

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

Kommande utställning

Slututställning i gestaltande fotografi med elever 
från Kulturamas Högre Fotografisk Utbildning.
Visas 30 maj-3 juni

”UR OLLES KAMERA”
7 – 10 juni

Hemsida: www.gallerikontrast.se

Galleri Movitz, 
Hornsgatan 40, (Hornsgatspuckeln)

Jani Westman, Anders Andersson och Hans Ölander 
ställer ut naturbilder.

8 --14 juni
Vernissage fredag 8 juni kl 16-20 och lördag 9 juni 
11-15. 
Öppet alla dagar 11-19 förutom 14 juni då vi stänger 
kl 14.

Välkomna


