
 Nästa möte:  Onsdag 29 augusti 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Actionfotografen Anders Neuman
 Tävlingstema: Reflexer
 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

Vi hälsar Anders Neuman välkommen

       Tävlingsteman 2018
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.

Lite av varje
  Det har funnits önskmål om att en stämpel med 
klubbens namn ska köpas in för att medlemskor-
ten ska kunna stämplas innan utskick i början av 
året. Stämpeln är inhandlad och så här ser den ut.

Påminnelse om datum för höstens möten
  Tänk på att höstens möte inte alltid är sista ons-
dagen i månaden som det brukar vara. Så här ser 
det ut från nästa månad:
19 september, 
24 oktober,  
21 november och
12 december.
Det är bara att skriva in i kalendern på en gång.

  Anders är uppvuxen i Falun men bor på Lidingö 
sedan 2011. Han drev tidigare actionsporttid-
ningen Transition. Han har plåtat mestadels 
action i cirka 20 år och jobbar mycket med blixt. 
Använder Nikon/Elinchrome. Han kommer att 
visa mestadels "actionbilder" blandat med por-
trätt. Några smakprov ser ni här nedanför.

Självporträtt Höstresan närmar sig
  Allt fler slutbetalningar för höstresan till Skän-
ninge strömmar i på klubbens konto. Många 
har betalat in fel summor och för att inte ni som 
ännu inte betalat in ska göra samma sak så bör ni  
kontrollera noga vilken summa som ska betalas. 
300 kronor betalades in som anmälningsavgift. 

  Styrelsen har också beslutat att det ska köpas 
in en trådlös mygga, som ska förstärkas med en 
aktiv högtalare. Detta för att några föreläsare 
talar så dämpat att det är svårt att höra om man 
sitter längst bak i salen på våra möten. Myggan är  
inhandlad och högtalaren är nog inköpt till kom-
mande möte den 29:e augusti. Så inte ens under 
vinterhalvåret kommer det att vara myggfritt.



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

Kommande utställning 1 sept -- 17 november

CARL-FREDRIK EKSTRÖM/N
Återsken och Viskningar

Carl-Fredrik Ekström/N (1967) använder inte 
bara penslar i sitt konstnärskap; kameran är 
också ett viktigt redskap. Som medlem i Natur-
fotograferna utövar Ekström naturligtvis sin fo-
tografering enligt de etiska reglerna som innebär 
att inte “fuska” med bilderna. Alla bilder blir till 
i kameran, och inte i en dator, men det är lätt att 
se den professionella konstnären bakom de sug-
gestiva och måleriska bilderna - Carl-Fredriks 
väldigt speciella och avancerade bildstil har nått 
en stor publiks uppskattning.

Så här beskriver Ekström själv sin utställning på 
Naturfotografiska: ”En utställning om naturen 
och seendet. Om en önskan att lyckas fånga in 
något vagt och flyktigt men som ändå är av stor 
personlig betydelse. Om något som kan vara 
osynligt ända tills man tvingar sig själv att vara 
närvarande. Alla som plockat svamp känner 
igen det: från att skogen har varit helt tom finns 
de plötsligt överallt. Det enda som var i vägen 
satt i huvudet.” (testen från Naturfotografiskas 
hemsida

Naturfotografiska i Hallstahammar Fotografiska
Entréavgifter
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Barn under 12 år kommer in gratis

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)

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Noémie Goudal
Stations (6 september -- 18 november)

Lars Tunbjörk
Tunbjörklandet – blicken från sidan
(14 september  -- 2 december)
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Kommande utställning

AUSTRALIA
av Helena Savio

2018-09-06 - 2018-09-16 

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

Lennart Nilsson 
On Assignment

(25 augusti – 30 september)
Vernissage lördag 25 augusti kl. 12-16

Hemsida: www.gallerikontrast.se

Galleri Movitz, 
Hornsgatan 40, (Hornsgatspuckeln)

Anki Hammar, Fredrik Beskow, Andreas Hemb och Arne 
Berneklint ställer ut naturbilder.

30 augusti -- 6 september
Vernissage fredag 1 september från klockan 12:00


