
 Nästa möte:  Onsdag 13 december 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C  
 Program:  Bildduellen + KM  - ”Kontakt”
    Gatufototävling (årets gatufotograf)
 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

Historiskt många medlemmar, drygt sextio, kom 
för att lyssna och se när Leif-Erik Nygårds be-
rättade om sin fotografiska livsresa. Förutom att 
vara en av våra viktigaste nu levande fotografer är 
Leif-Erik en gudabenådad berättare.

Redan i tjugoårsåldern for han till New York för 
att pröva lyckan. Han fick snabbt arbeta som 
assistent åt stjärnfotografen Bert Stern. Som 
22-åring assisterade han Stern vid en fotografe-
ring av Marilyn Monroe i Los Angeles och han 
kunde där privat ta den sista ikoniska bilden 
av filmstjärnan några veckor före hennes död. 
Leif-Erik höll bilden hemlig i 22 år innan han 
slutligen övertalades att låta den publiceras i ett 
jubileumsnummer av herrtidningen Playboy.

Efter några år hos Bert Stern fick Leif-Erik arbe-
ta åt den legendariske porträttfotografen Irving 
Penn. Med alla de fotografiska kunskaper och 
kontaktytor han skaffat sig, kunde Leif-Erik däref-
ter arbeta som en välkänd fotograf med uppdrag 
och resor över hela världen.

Leif-Erik visade oss naturbilder och resedoku-
ment - men framför allt porträtt på välkända 
personer som Muhammad Ali, Dalai Lama 
och Johannes Paulus II samt de flesta berömda 
filmstjärnorna under de senaste femtio åren. 
Mängder av anekdoter från fotograferingarna 
utlöste ständiga skratt.

Hans sociala kompetens och humoristiska berät-
tarförmåga måste vara en ovärderlig tillgång när 
han gör porträtt, det syntes i den avspända när-
heten i bilderna. Det räcker och blir över till en 
biografi om Leif-Erik Nygårds!
/Bo Vading, gästkrönikör

       Tävlingstema 2017
 December Kontakt 

Bildduellen - årets mest spännande tävling!
Vem vinner och vem försvinner? Nu är det dags
igen för årets mest spännande tävling, bildduel-
len. Du är domare, tillsammans med alla andra 
mötesdeltagare. En efter en försvinner bilderna, 
tills bara en vinnare finns kvar.
Du får delta med två bilder och det är inget tema 
i bildduellen.
Läs mer på hemsidan, under Klubbmästerskapet 
och sedan Bildduellen.

Namnsättning av inskickade bilder
Nu när det är tre tävlingar, bildduellen, sista om-
gången i klubbmästerskapet och gatufototävling-
en, är det extra viktigt att du namnger bilderna 
korrekt. Så vi kör en repetion:
Det är viktigt att vi kan hålla reda på vem som-
skickat in vilken bild, till vilken tävling man vill
delta i samt hur många bilder man deltar med.
Det gör man genom att namnsätta sina bildfiler
på följande sätt: 
Förnamn Efternamn Tävlingstema
Bild x av y Ex) Anders Persson ska delta med två 
bilder i månadstävlingen med temat Kontakt. 
Han namnger då bildfilerna enligt följande:
Anders Persson Kontakt Bild 1 av 2
Anders Persson Kontakt Bild 2 av 2
Ska ni delta på tävlingarna för gatufoto eller Bild-
duellen anger ni detta istället för Tävlingstema.
Till exempel för Bildduellen med två bilder:
Anders Persson bildduellen Bild 1 av 2
Anders Persson bildduellen Bild 2 av 2 

Gatufototävlingen avgörs nu
Slutspurt för gatufotograferna. Alla klubbmed-
lemmar får delta med två projektionsbilder på 
temat ”En i mängden”. Notera att temat handlar 
om människor och inte ting och byggnader.
Vinnaren får C-H Segerfeldts nyutkomna bok 
”Mitt liv på gatan” och ett diplom.



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

ÅSA SJÖSTRÖM - SILENT LAND
17 november — 4 februari 2018

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

NICK VEASEY- INSIDE OUT
24 november — 18 februari 2018

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

Aktuell utställning

REBECKA UHLIN - AINA & TAGE
24 november  -- 16 december
 
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

Kommande utställning

Niclas Berglund - ”Det här är vad vi flyr ifrån”

www.gallerikontrast.se/aktuella-utstallningar/

Naturhistoriska riksmuseet

ERIK Johansson - NATURE ILLUSIONS
Visas från 19 september — 11 mars 2018

Gratis inträde till utställningen


