
 Nästa möte:  Onsdag 27 mars 2019 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum
 Program:  Per-Anders Pettersson
 Tävlingstema: Jubileum
 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

m
ar

s 
20

19
  Lidingö Fotoklubb

Höstsresan går till världsarvet Höga Kusten
  Höga Kusten är ett område längs kusten i Ång-
ermanland som karaktäriseras av de effekter som 
inlandsisen och landhöjningen skapat i form av 
ett varierat och kuperat landskap.
  Området karaktäriseras av kustnära klippor, 
fjärdar och skogar. Vid höga kusten var trycket 
av isen som störst vilket har gjort att området har 
världens största landhöjning. Varje år höjs landet 
med ungefär 8 mm.
  Föreläsare blir Anders Dahlin, som är född och 
uppväxt i området.
  Mer information finns i den medföljande inbju-
dan.

       Tävlingsteman 2019
Mars  Jubileum
April  Snö (i svart/vitt)
Maj  Blå timmen
Juni - Juli Sommarlov (inga möten)
Augusti  Sport
September Ingen tävling i KM
Oktober  Kollektion (valfritt tema) 1-5 bilder
November Färgstarkt
December Symmetri

Dokumentärfotograf med öga för djup
  Vi hälsar Per-Anders Pettersson välkommen till 
LFK:s marsmöte.
  Tålamod och uthållighet samt att ha förmågan 
att gå på djupet är oerhört viktigt när man jobbar 
som fotograf idag. Det menar Per-Anders Petters-
son, dokumentärfotograf baserad i Kapstaden. 
  Per-Anders är född och uppvuxen i Borås. Un-
der ett par år bodde han i Stockholm och gjorde 
lumpen på tidningen Värnpliktsnytt, och därefter 
arbetade han ett år på Expressen. 1990 flyttade 
han till New York, frilansade som fotograf och 
var baserad där i tio år, tills han flyttade till Sydaf-
rika.
  Han har arbetat som dokumentärfotograf i 
snart 30 år, mest för internationella tidskrifter, 
samtidigt som han har arbetat med egna projekt. 
Han har gjort två böcker: Rainbow Transit om 
Sydafrika, och African Catwalk, som speglar den 
växande modeindustrin i Afrika.

OBS!!  I kalendariet på hemsidan stod ett tag 
fel datum för aprilmötet. Rätt datum är
onsdag 24 april.

Studiebesöken hos Crimson
  Det blev ett stort intresse för studiebesöken hos 
Crimson, för det blev till slut ca 40 medlemmar 
som deltog. Så här skrev Jesper Sannel efter det 
första besöket:
  Pär Holmberg på Crimson tog väl hand om oss 
under kvällen Han började i entrérummet med 
att berätta om de olika tekniker för reproduktion 
och material som dom använder sig av. I en-
trérummet har de en stor utställning med bilder 
printade med olika tekniker, ett besök rekom-
menderas.
  Sedan fick vi en ordentlig rundvandring i deras 
produktionslokaler där Pär berättade om de olika 
arbetsmomenten och teknikerna. Många slogs 
nog av hur pass mycket manuellt arbete som 
ligger bakom och man (i alla fall jag...) fick en 
större förståelse för varför det kostar en hel del att 
reproducera sina bilder på olika sätt, eller att få 
dem ramade.
  Man blev sugen på att göra något av sina bästa 
bilder, men med så många olika möjligheter att 
använda olika tekniker och material känner man 
sig lite villrådig. Men Pär lovade att hjälpa till 
med detta om man var intresserad!
  Ett mycket lärorikt och trevligt studiebesök.



INBJUDAN 
Delta i vår jubileumsutställning i 

Lidingö stadshus 7-29 november 2019. 
Utställningen belyser vår klubbs verksamheter och ger alla möjlighet att bidra med 
egna alster. Alla som deltar förväntas vara med och engagera sig både före och un-
der utställningstiden så att vi tillsammans firar vårt jubileum och har roligt!

Utställningen kommer att bestå av:
1) Påsiktsbilder. 
Medlemmar skickar in totalt 3 st/person i teman, t ex:  
    Natur, Landskap, Djur, Blommor, Människor, Porträtt, Arkitektur/byggnader, 
Action/sport, 
   Vardag, Lidingö, Macro, Abstrakt, Panorama, Kollektion, Gatufoto och Drönarfo-
to.
Ange Tema+Namn+1, 2 eller 3 av 3.  Format enl våra regler i Månadstävlingar.
(se mer om detta på hemsidan)
Grupper kommer att skapas för att ordna med printning och hängning inom olika 
teman.
Var och en står för kostnaden för sina utställda bilder.

2) Projektions-bilder visas rullande på TV/proj.skärm. 
  1. Inskickade bilder av medlemmar  totalt 3 st/person i valfritt tema.
      Ange Projektion+Namn.  Format enl våra regler i Månadstävlingar.
  2. Tävlingsbilder från Placerade bilder (hemsidan).

Utställningen startar i samband med Kulturveckan v45 tor 7/11 och stänger v48 fre 
29/11.
Öppet mån-tor 8-20, fre 8-16.30. Övrig tid, lör/sön planeras.

VÄLKOMMEN att skicka in bilder till ”LFK70@lidingofotoklubb.se”.
Se klubbens hemsida ”70-ÅRSJUBILEUM”  

Sonja Tydén / Utställningsgruppen 
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Entréavgifter
Vuxen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
Under 20 år: gratis
Årskort: 250 kr

Utställning
Patrik Larsson
Det knappt märkbara
(9 februari -- 30 mars)

Kommande utställning
HAM 
Essens
(6 april - 18 maj)

  HAM är en ny skandinavisk konstfotogrupp 
bestående av fotograferna Pål Hermansen, Mats 
Andersson och Erik Malm. De är alla djupt rota-
de och inspirerade av naturen i sina verk, samti-
digt som de distanserar sig från den traditionel-
la, biologiskt fokuserade naturfotograferingen.     
Det personligt konstnärliga och känslomässiga 
uttrycket, som visar fotografernas hängivenhet 
för naturen, är betydligt viktigare än att visa den 
tekniskt perfekta bilden av ett landskap i sol-
uppgång eller en action-bild tagen med 1/8000 
sekund.
  Naturfotografiska presenterar gruppens första 
gemensamma utställning. Den har inget tema, 
förutom att visa en essens av fotografernas 
bildupplevelse, en essens av världen som den 
uppfattas ur deras synvinkel, en essens av möten 
mellan människa och natur.

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar

Hemsida:
www.hallstahammar.se/naturfotografiska

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 inriktning 
på fotografi.

Utställning
Inget angivet på hemsidan.

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

Sydafrika: 25 år av demokrati
Fotografier av Per-Anders Pettersson
(2 --- 31 mars)

ÅRETS BILD 1942-2019
6 – 28 april
Vernissage lördag 6 april kl. 12-16

Hemsida:
www.gallerikontrast.se/aktuella-utstallningar/

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

Anja Niemi
In Character
(8 februari — 7 april)

Alison Jackson
Truth is Dead
(22 februari — 19 maj)

Jesper Waldersten
All Over
(8 mars — 9 juni)

Rahul Talukder
Made In Bangladesh
(11 april — 3 juni)

Hemsida: www.fotografiska.eu/

Fotografiska

Konstrundan på Lidingö
  Cattis Åselius Lidbäck och Bo Vading deltager 
båda på Konstrundan den 29-31 mars.
Cattis håller hus i sin atlejé på Värdshusvägen 1 i 
Gåshaga. Öppet 12 till 17 varje dag.
  Bo Vading deltager, förutom på Konstrundan, i 
en samlingsutställning i Magasinet, Elfviks gård 
på Lidingö. Öppet 23–24 mars, 29–31 mars och 
5–7 april kl 11–16.
  Vernissage nu på lördag den 23 mars kl 11–16
Välkomna till arrangemangen


