
 Nästa möte:  Onsdag 29 november 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Leif-Erik Nygårds och Marilyn Monroe
    KM deltävling med temat ”Resa” 
 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

Nästa möte har vi den 29 november 19:00.

Leif-Erik NYGÅRDS (f. -39) blev som grabb i 
Värmland nyfiken på sin morbrors Rolleicordka-
mera och köpte sin första kamera som 14-åring 
och lärde sig att framkalla sina filmrullar. I Stock-
holm gick han med i en fotoklubb och började 
som labbassistent på bildbyrån Tio fotografer som 
grundades av Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld, 
Georg Oddner och Lennart Olsson. 

Han ville utvecklas och gå vidare och när han fick 
se bilder av Irving Penn och Bert Stern bestämde 
han sig för att åka över och försöka finna ett jobb 
i USA. 20-årige Nygårds lyckades få arbete hos 
Bert Stern i New York som fotograferade porträtt, 
mode och reklam som nu under 60-talet skulle 
framkalla känslor hos betraktaren, som t ex Marl-
bororeklamen. 

1962 togs nära 3.000 bilder av Marilyn Monroe 
(eller Norma Jean Baker som hon egentligen 
hette) för Vogue under några dagar på hotell Bel 
Air i Hollywood Los Angeles. Den sista bilden av 
en naken Marilyn togs av 22-årige Leif-Erik innan 
hon dog några veckor senare, 36 år gammal.
Nygårds jobbade efter det för stjärnfotografen 
Irwing Penn och plåtade många av världens cele-
briteter inom film och sport.

Det är om detta äventyrliga fotointresse som 
Leif-Erik Nygårds kommer till oss för att prata 
om och visa upp sina ikoniska porträtt.

Vi välkomnar Leif-Erik Nygårds

Närvaro- och kaffelistan - nya rutiner
Antalet medlemmar i klubben ökar, kul, och an-
talet som kommer på månadsmötena ökar också, 
riktigt roligt. Men det innebär också att det tar 
lång tid för närvaro- och kaffelistan att gå runt 
till alla. Vi har därför ändrat så att du nu skriver 
på båda listorna vid dörren in till lokalen (även 
närvarolistan alltså, även om du inte tävlar).

       Tävlingstema 2017
 November Resa
 December Kontakt 

Lidingö Fotoklubb 70 år - Fallera!
Inte nästa år, men 2019, fyller Lidingö Fotoklubb 
70 år och det måste vi fira, eller hur?
Vi har så smått börjat planera för en jubileumsut-
ställning på Galleri Fallera, 
http://www.gallerifallera.se, på Lidingö under 
första halvåret 2019. Allt är precis i sin linda, 
ingenting är bestämt eller klart, men vi vet att 
det är mycket som ska beslutas och göras för att 
ro en utställning i hamn på ett lyckat sätt. Vi har 
därför bildat en arbetsgrupp under ledning av 
Carina Bengtsson och Sonja Tydén från styrelsen. 
På senaste månadsmötet efterlyste vi intresserade 
deltagare till arbetsgruppen och vi fick ett stort 
gensvar. Men vill du vara med så finns det absolut 
plats för fler i gruppen. Mer om det här på mötet.

Teman i klubbmästerskapet 2018
Så här ser nästa års teman ut i 
klubbmästerskapet (lite ändrat mot vad som pre-
senterades på mötet senast:
Mars  Yrke i svart/vitt
April  Inramat
Maj  Människans bästa vän
Augusti Reflexer
September Kollektion (valfritt tema)
November Tre
December Kors och tvärs



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

Aktuell utställning

ORSOLYA & ERLEND HAARBERG
”LAPONIA” -  STORSLAGEN STILLHET”
25 november — 20 januari 2018

Paret Haarberg har presenterats i National 
Geographic Magazine och har gett ut två böcker, 
Island - kontrasternas land och Lappland - Nor-
dens Alaska.

Hemsida: www.hallstahammar.se/Kultur-fritid/
Kultur/naturfotografiska/

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar

Naturfotografiska i Hallstahammar Fotografiska
Entréavgifter
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Under 12 år: gratis

Aktuella utställningar

HÖSTSALONGEN 2017
6 oktober — 3 december

ÅSA SJÖSTRÖM - SILENT LAND
17 november, 2017 — 4 februari, 2018

FOTOGRAFISKA FOR LIFE / IDA BORG
HYGIENE – A CIRCLE OF LIFE
8 november, 2017 — 21 januari, 2018

NICK VEASEY- INSIDE OUT
24 november 2017 — 18 februari 2018

Kommande utstsällning

CHEN MAN - FEARLESS & FABULOUS
8 december, 2017 — 4 mars, 2018
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Aktuell utställning

AINA & TAGE - REBECKA UHLIN
2017-11-24 - 2017-12-16

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

Aktuell utställning

FRAMED IV
2 november – 3 december

www.gallerikontrast.se/aktuella-utstallningar/

Naturhistoriska riksmuseet

Erik Johansson - Nature Illusions
Visas från 19 september — 11 mars 2018

Gratis inträde till utställningen


