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Magasinet Camera Natura bjuder in till en
fullspäckad dag för dig som är natur- och fotointresserad! Välkommen till föreläsningar, boksigneringar, bild- och produktutställningar m m.
Träffa några av våra bästa naturfotografer:

ANNELIE UTTER, TOMMY PEDERSEN,
NIKLAS VIRSÉN, CAMILLA NORESSON,
GÖRAN STRAND, HENRIK EKMAN
KONFERENCIER HENRIK EKMAN
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Jordens viltrikaste platser och spännande möten
med pumor, tigrar, bergsgorillor och jaguarer!
Under 45 minuter tar den uppskattade naturfotografen och föreläsaren Annelie Utter dig med
på en inspirerande resa till världens vildmarker.
www.naturresor.com

Foto: Daniel Friström

9:00-9:50 ANNELIE UTTER/N

10:10-10:55 TOMMY PEDERSEN
Fotograferar gärna från gömsle för att komma
riktigt nära. Favoritplatsen är Värmlands skogar,
men också Norge. Besök på Svalbard resulterade
i en serie unika bilder på isbjörnar som parade sig.
Bilden vann klassen däggdjur i NNPC 2017.
www.tommypedersen.se

10:55–13:00 LÄNGRE PAUS
13:00-13:45 NIKLAS VIRSÉN/N
Här vill jag leva & här vill jag dö är ett levande och
färgstarkt bildföredrag från platser av betydelse för
Niklas som naturfotograf. Han visar och illustrerar
hur han tänker när han skapar sina bilder mellan
fantasi och verklighet. Ljus, färg och rörelser är
centrala delar i föredraget.
www.niklasvirsen.com

”Med känsla, engagemang och kärlek till naturen”.
Med tankar och funderingar reser vi genom
årstiderna och på vägen ser vi bilder från den lilla
världen, men vidgar vyerna emellanåt och väcker
fantasiknölarna. Medlem i PhotoNatura.
www.camillanoresson.se

14:45–15:45 LÄNGRE PAUS

Foto: Måns Löfgren

14:00-14:45 CAMILLA NORESSON/PN
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15:45-16:30 GÖRAN STRAND
Genom sina bilder berättar Göran om sin passion
för astronomi, ljus och olika ljusfenomen. Följ med
på en resa bland regnbågar, norrsken, stjärnor
och galaxer. Se och lär känna himlaobjekt närmare än du kanske tidigare gjort.
www.astrofotografen.se

17:00-17:45 HENRIK EKMAN/N
”Mitt jobb är att är hitta världens bästa naturfilmer
och presentera dem för SVT:s tittare. Då blir man
ressugen. Så mycket att uppleva och fotografera!
Visst trivs jag i naturen kring torpet – men att
få komma till platser som Yellowstone är något
speciellt.”

KONFERENCIER HENRIK EKMAN/N
Henrik Ekman är journalist, författare och naturfotograf/N. Han ansvarar
för SVT:s inköp av natur- och vetenskapsprogram och hörs ofta som
berättare i naturfilmerna. Han har tidigare bl a arbetat som miljöreporter
på Aktuellt och programledare för Vetenskapens värld.

17:45-18:30 AVSLUTNING
Vi avrundar mässan och seminarierna bland produktutställarna.
Möjlighet ges till frågor och mingel med fotografer och utställare.

20:00 MIDDAG
10:00–18:30 BILDUTSTÄLLNING

Förutom våran egen bildutställning
på ACC, våning 3, så finns
Naturfotograferna/N stora bildutställning
”Vinnare och förlorare i svensk natur”,
på Länsmuseet, Karlsgatan 2,
på andra sidan gatan.
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Beg platser
med

För att boka din plats på Camera Naturas Naturfotodag,
gå in på www.cameranatura.se eller ring 021-448 01 00.
Först till kvarn. Eventuella restbiljetter säljs på plats.
Väl mött!

Mer info på www.cameranatura.se

