IDALA CAFÉ OCH LANTHANDEL
”Galleriet på Mörkö”
5 Objektiv 28/7 - 10/8
Vernissage 28/7 kl. 12.00

Stefan Johansson: Född och uppvuxen i Sparreholm. Kom till Södertälje 1982. Fotograferandet har gått i perioder, men har funnits
där hela tiden. Det fick fart när jag gick med i Södertälje fotoklubb och träffade många trevliga och inspirerande vänner.
Jag tycker om att vara ute i naturen, så det blir mycket bilder på djur och fåglar. Dessutom en del sport- och musikbilder.
Elisabeth Säfström: Fotografera, är för mig ett underbart sätt att koppla av. Att fånga ett ögonblick, där och då, får mig att glömma tid
och rum. När en nära anhörig drabbades av en förvärvad hjärnskada med minnes problem som följd, blev bilden ett viktigt redskap för att
komma ihåg vad saker och ting är, vad man gjort mm. Att föreviga det vardagliga, det lilla, själva livet, har idag en stor plats i mitt hjärta. Att
bevara en del av dem i fotoböcker, kalendrar är ngt. jag ofta gör.
Johan Pihlblad: Född 1952, uppväxt på Mörkö och första skolterminen på Oaxen. Kom till Södertälje 1960 då föräldrarna flyttade in
till ”Stan”. Köpte min första systemkamera 1973, har haft foto som hobby sedan dess, men varierande resultat genom åren. Bosatt i Nykvarn
sedan 1987, Fotograferar helst fåglar, djur, och natur. Har också fotograferat en del Dragracingbilar och miljön runt den sporten.
Johnny Comstedt: Har varit medlem i Telge fotoklubb i 5-6 år. Jag har fotat aktivt i ca. 8 år. Mina favorit motiv är djur och natur. Är
ofta ute i skog och mark och då alltid med kameran på axeln.
Edward Rannamees: Jag har ett stort intresse för djur och natur. Är medlem i Naturskyddsföreningen. Även ett stort intresse för

gamla ödehus och historiska saker, vilket sträcker sig från vikingatiden till medeltiden. Fotografering är ett av mina största intressen. Många
helger tillbringar jag med ett kompisgäng med samma intresse. Vi är verksamma i ett större närområde, men gör en del utflykter runt om i
landet.

Galleriets öppettider 2019
Perioden 11/5 - 2/6:
Lördag & söndag kl. 10:00 - 18:00
Perioden 4/6 - 2/9:
Alla dagar 10:00 - 18:00,
kvällsöppet onsdag - lördag 18 - 21
Kvällsöppet med pub 18 - 23, fredagar 7/6 - 30/8
Perioden 2/9 - 27/10:
Lördag & söndag 10:00 - 18:00

