
 Nästa möte:  Onsdag 21 november 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Gatufotograf Jimmy Dovholt + Tävling
 Tävlingstema: Tre
 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 den mångsidige gatufotografen 
Jimmy Dovholt  välkommen

       Tävlingsteman 2018
November Tre
December Kors och tvärs
  Bildduellen
  Årets Gatufotograf

Tävlingsteman 2019
Januari          Inget tema (Årets bild)
Februari....(Ingen tävling (Scandinavian Photo))
Mars............. Jubileum
April..............Snö i s/v
Maj ...............Blå timmen
Sommarlov
Augusti.........Sport
September....Kollektion (fritt tema)
Oktober........(Tävlingsfritt möte)
November.....Färgstarkt
December.....Symmetri

  Novembergästen Jimmy Dovholt har fotogra-
ferat gatufoto i närmare tio år. Han är bl.a. med-
lem i det internationella gatufotokollektivet Full 
Frontal (Flash) där man fokuserar på att lyfta 
fram blixtbaserat gatufoto. Jimmy Dovholt själv är 
dock inte en dedikerad blixtfotograf utan upp-
skattar gatufoto i alla dess former. Han prioriterar 
innehåll framför yta även om han gärna söker det 
perfekta ljuset. Jimmy kommer att dela med sig av 
sin syn på på gatufoto, lite kring sin strategi när 
han skjuter, teknik men mest visa bilder.

  Han har bland annat ställt ut på Planket Stock-
holm de senaste tre åren och är en av tjugo ut-
valda fotografer i Colin Westerbecks bok “Street 
Photography 2015”. Han kurerar gatufotogruppen 
APF Magazine Street Photography Group och har 
gjort ett antal utställningar tillsammans med Full 
Frontal runt om i världen.

Foto: Jimmy Dovholt

En månad till ”Tillsammans”

  Nu återstår bara en månad av tävlingen om vem 
som blir ”Årets gatufotograf ”. Du deltar med två 
projektionsbilder på temat ”Tillsammans”. Doma-
re är C-H Segerfeldt och vinnaren får hans inspi-
rerande handbok om gatufoto och ett diplom.
  Vinnaren utses vid decembermötet.

KM så här långt
  Inför de två sista temana för året (”Tre” respekti-
ve ”Kors och tvärs”), ser toppen ut så här:
Projektionsbilder
1:a Kerstin Persson 39 p
2:a Bo Vading  30 p
3:a Anders Bauer  26 p
4:a Mats Rudolfsson 21.5 p
5:a Atze Dijkstra  19 p

Påsiktsbilder
1:a Elisabeth Lingö 43,5 p
2:a Bo Vading  35 p
3:a Gunnela Blomquist 33 p
4:a Kerstin Persson 29,5 p
5:a  Mats Rudolfsson 24,5 p

  Som ni ser är det inte avgjort än så det är inte 
läge att slappna av. 
  Glöm inte att lämna in i tid och i rätt format. 
Mer om detta finns på hemsidan. Se adressen 
överst på denna sida.



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

Utställning 24 nov. - 2 februari

Tom Svensson/N 
Ur mörkret

Tom Svensson/N (1965) kallar sig själv helst för 
“bevarandefotograf ”; detta på grund av sin foto-
grafiska inriktning som hela tiden har som syfte 
att lyfta fram hotade arter och naturmiljöer. Tom 
har rönt stor uppmärksamhet även internatio-
nellt för reportage om problemet med odlingar 
för palmolja, och handel med exempelvis nos-
hörningshorn. Han var den förste svensk som 
blev invald i IEPA (International Environment 
Photographers Association).

Tom Svensson har tidigare jobbat med uppföd-
ning av utrotningshotade djur och artbevaran-
defrågor på djurparken Nordens Ark.

I sin utställning “Ur mörkret” visar Svensson 
de bästa och starkaste bilderna från sina otaliga 
resor världen över i naturens tjänst.

Kultur/naturfotografiska/

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar

Naturfotografiska i Hallstahammar
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Galleri Axel är ett konstgalleri med in-
riktning på fotografi.

Utställning
Möte med Erhan Can Akbulut som ställer 
ut SERENDIPITY den 23 nov. på Galleri 
Axel. Utställningen ingår i projektet Kon-
sten att Mötas i samarbete med Sveriges 
Konstföreningar och Konstnärernas Riksor-
ganisation

23 nov -- 15 december
Vernissage 23 nov kl 17:00--20:00

Galleri Kontrast
Hornsgatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00
Ingen info om utställning just nu

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

Lars Tunbjörk
Tunbjörklandet – Blicken från sidan
(14 september  -- 2 december)

Paul Hansen/Åsa Sjöström - Hand to Hand
(27 september — 16 december)

Fotografiska For Life/Jörgen Hildebrandt
Smile – and the rest will follow
(22 november — 3 februari 2019)

Fotografiska STHLM Forever
(30 november— 17 februari 2019)

Kirsty Mitchell
Wonderland
(7 december — 3 Mars 2019)

Hemsida: www.fotografiska.eu/

Fotografiska

Kulturhuset, Stockholm

Witnesses
18 oktober - 16 december 2018
Galleri 5 • Fri Entré
I ett omfattande projekt har fotografen Mikael 
Jansson under otaliga resor genom Sverige, träf-
fat och porträtterat överlevande från Förintelsen. 
I avskalade svartvita porträtt träder nu den sista 
generationen fram.


