Natur2016

Vårgårda Fotoklubb bjuder in till
naturfotofestival 4-5 november

V

älkommen till ”Natur 2016”, den 34:e naturfotofestivalen i ordningen som arrangeras av Vårgårda fotoklubb. Det första arrangemanget genomfördes redan
1982 och intresset var redan då överväldigande.
Vi är givetvis stolta över att, inte bara återkomma år efter år, utan också förbättra och
förnya arrangemanget så att du och alla andra som kommer ska tycka att det är den bästa
naturfotofestivalen som arrangeras i Europa. Vi är glada över att så många besökare kommer år efter år, men också för att alla deltagande fabrikanter ser just vår festival som en av
de viktigaste.
Att förverkliga en festival i den här omfattningen kräver bra planering och mycket förarbete. Det fordrar en stark, driftig och väl fungerande organisation. Under alla år har samtliga arbetsinsatser varit helt ideella, vilket man kan se som fantastiskt i sig. Arbetsgruppen
som organiserar festivalen har ambitionen att bjuda in bildvisare med hög internationell
standard, men också att göra det praktiskt, bekvämt och lättsamt för dig som besökare.
Vårt mål är att du ska vara nöjd efter besöket och se fram mot en ny naturfotofestival nästa år. Ett bevis för att vår festival är efterlängtad är de personer som anmäler sitt intresse
långt innan festivalprogrammet har kommit ut.
Naturfotofestivalen 2016 bygger på ett koncept med föredrag, workshop, utställningar och produktdemonstrationer. Några av bildvisarna är professionella, andra hängivna
amatörer. Några har en lång fotografisk bana bakom sig, andra är yngre och lovande.
Arrangemanget har något att erbjuda de flesta med intresse för natur och naturfoto och vi
vågar lova att både bilder och föredragshållare under ”Natur 2016” kommer att inspirera.

Väl mött i Vårgårda allahelgonhelgen 4 – 5 november - Festivalkommittén

Prisutdelning i fototävlingen under festivalen 2015 - Fina priser och glada miner

Omslagsbild - © Camilla Noresson

Kulturen fredag 4 november

12:15 Magnus Reneflot - Fotoreflektioner.

Magnus Reneflot är halvprofessionell naturfotograf sedan 20 år tillbaka som bor och arbetar i Ski kommun
strax utanför Oslo. Han är allätare och tar bilder av i
princip vad som helst om bara motivet byggs upp av
spännande kontraster, form eller mönster. Magnus föredrar variation av konkreta och abstrakta uttryck som
öppnar upp för olika tolkningar hos betraktaren. I sitt
föredrag kommer han visa allt från enkla vanliga bilder
till bildspel med musik och även en del videoklipp.
Magnus är en nyfiken fotograf, ständigt på jakt efter nya
upplevelser och bilder. En skattletare som söker okända
skatter och motiv ingen tidigare sett. Magnus är genuint
upptagen av naturen och han hoppas genom sina bilder
kunna överraska och inspirera.
Magnus Reneflot är grundare och ledare av Norsk naturfotofestival samt medlem i organisationerna, Norska
Naturfotograferna och Biofoto.

Fredag 13:30 Peter Nilsson - Resa i Canyonland
Peter Nilsson är uppvuxen i Småland men bor numera i Malmö.
Han har de senaste åren gjort ett flertal resor till sydvästra USA
och kom nyligen ut med sin första bok - Resa i Canyonland.
Peter kommer i sin bildvisning bjuda på sprakande höstfärger,
stora landskap och trånga canyons från mer eller mindre kända
platser i detta område.
- Naturen i det här ökenområdet är fantastisk med märkliga former och färger i sandstenen. Peter fotograferar även mycket i det
närliggande landskapet och runt Skånes kuster, men gör även en
del resor med fotografering som huvudsyfte. Peter är medlem i
Natufotograferna och i PhotoNatura. Hans fotoverksamhet består av bild- och printförsäljning, utställningar, föreläsningar/
bildvisningar och fotokurser.

Fredag 14:45 Camilla Noresson
Med känsla, engagemang och kärlek till naturen
Kan man fotografera naturen med känsla, engagemang och kärlek? Dessa
frågor svarar Camilla på i sitt föredrag som är en resa genom årstiderna.
På vägen visar hon bilder främst från den lilla världen. Emellanåt vidgar hon
dock vyerna, reser sig upp från backen och kittlar oss och våra fantasiknölar
lite med ett bredare perspektiv.
Camilla är skåning och bor mitt i Malmö tillsammans med sin fotograferande sambo. För att bryta sitt vardagsmönster med administrativa arbetsuppgifter och olika servicetjänster ger sig Camilla ofta ut i naturen.
- Utflykter i vår natur är perfekt att kombinera med fotografering. Båda ger
näring till min kreativa ådra och skänker mig ny energi, berättar Camilla.
- Jag gillar att uttrycka känslor i mina bilder och gärna ur ett lite konstnärligt
perspektiv. Jag vill beröra den som betraktar mina bilder. Att ta vara på små
stunder i livet är viktigt och jag fotograferar mycket i min närmiljö.

Fredag 16:00 Jonathan Stenvall - Från skärgård till storstad
Jonathan är en 18-årig naturfotograf från Stockholm. Han älskar att vara ute i naturen och har fått upp ögonen
för naturen i sitt närområde. Med sina bilder vill han påverka och beröra. Jonathan har oftast ett syfte med sin fotografering snarare än att bara ta fina bilder. 2014 fick han Hasselbladstiftelsens stipendium för att arbeta med sitt
projekt som fokuserar på att uppmärksamma natur i Stockholm. 2015 blev han utnämnd till årets unga nordiska
naturfotograf i NNPC och på våren 2016 blev han invald i Naturfotograferna.
Jonathan kommer att berätta om sitt fotoprojekt, vilket handlar om att visa upp och uppmärksamma lokal natur
i Stockholm. Allt från den mycket lättillgängliga skärgården och urskogar till parker och betong mitt i staden där
en förvånansvärt hög mångfald av arter går att hitta.
- Jag kommer fokusera mycket på just djurlivet i staden och de många djur som anpassat sig till ett liv vid sidan
av oss människor, berättar Jonathan.

Fredag kl 17:15
Sju fotografer visar

20 x 20
En spännande timma där 7 fotografer visar 20 bilder per person.
Varje bild visas i exakt 20 sekunder, vilket ger varje fotograf
6 minuter & 40 sekunder att stimulera publikens sinnen.
Fotograferna är:
Cecilia Rudengren, Inger Palo, Bengt-Ove Birgersson,
Anki Hammar, Gunnar Berglund, Karin Björklund och Bente Egerdahl.

Fredag 18:30 Charlie Waite - Bakom bilden
Charlie Waite tar oss med i ett föredrag där han vill att betraktaren ska förstå
påverkan av det undermedvetna i vårt fotograferande.
- En landskapsbild är ett snitt genom alla politiska och nationella gränser,
den överskrider alla språkliga och kulturella begränsningar och detta gör landskapsbilden unik och tillgänglig för alla, menar Charlie.
Charlie är en av Storbritanniens mest berömda fotografer. Han startade en
gång som skådespelare och intresset för att fotografera tändes då han som ung
uppträdde på teatern i England och blev fascinerad av scenbelysningens dramatiska ljusspel. Gradvis
stal detta intresse för ljus och skuggor honom bort från teaterscenen och tog honom helt över på fotograferandets bana. Han har publicerat mer än 30 böcker och har haft utställningar över hela världen.
Charlies företag, Light & Land, anordnar fotoresor, kurser och workshops över hela världen. Charlie
Waite har erhållit en lång rad utmärkelser och har bl a blivit utnämnd till Landscape photographer
of the year i USA 2013. 2007 grundade Charlie den årligt förekommande tävlingen ”UK’s landscape
Photographer of the year” där han än idag är huvuddomare.

Kulturen lördag 5 november 09:00 Mika Honkalinna - Korpresan
Den lovordade naturfotografen Mika Honkalinna tar med betraktaren på sitt livs korpresa. Den första delen av föredraget visar kompisgängets årliga veckolånga utfärd i syfte
att ringmärka korpungar. Den andra är Honkalinnas egen livslånga korpresa, påverkad av barndomsminnen, nutid och reflektioner över hans eget förhållande till naturen.
Mika målar upp ett porträtt av den en gång förföljda, men samtidigt mytomspunna fågeln, begåvad med hög intelligens och känsla för sociala nyanser. Genom att studera
korpar lär man sig ett och annat också om arten Homo Sapiens.
Mika Honkalinna är professionell naturfotograf boende i norra Finland. Han har publicerat fem böcker och hans huvudsakliga fotografiska tema är förhållandet mellan
människa och natur. Bildföredraget Korpresan bygger på boken med samma namn som 2015 blev vald till årets naturbok i Finland.

Lördag 10:15 Kristoffer Sahlén - Nära
Kristoffer Sahlén är sedan ungdomsåren såld på skogens djur och fåglar. Han studerar deras utseende, hur de rör sig, deras beteenden och
instinkter för att klara livhanken. Han tycker om att tillbringa tid nära det vilda och att få följa olika individer under året.
Hemmaskogen är basen i hans arbete, men det blir även årliga resor norrut för motiv som inte finns hemma. Det är en skön kontrast till allt
gömslesittande att exempelvis få spänna på sig snöskorna för att möta myskoxarna på deras villkor, på vinterfjället. I Kristoffers föredrag får
vi se ett tvärsnitt av de motiv han har ett nära förhållande till.
Kristoffer arbetar deltid som fotolärare och deltid som fotograf med inriktning på skogens djur och fåglar. Han är medlem i Vårgårda fotoklubb, fick Kodak/Naturfotografernas stipendium 2000 och blev invald i Naturfotograferna 2003.

Lördag 11:30 Jan Pedersen - Regnskogens hemliga liv
I världens tropiska regnskogar finns ett myller av liv, som oftast är svårt att få se om ens fotografera. Mörkret och den rika
växtligheten döljer de mest osannolika livsformerna och samspelen mellan växter och djur är de sinnrikaste som naturen har
åstadkommit. De senaste decennierna är mer än hälften av den
tropiska regnskogen skövlad och det är bråttom att skydda de
sista skogarna. Följ med Jan Pedersen på en resa till regnskogar
i Sydamerika till Afrika, Madagaskar och Asien.
Jan Pedersen är fotograf, författare och världsresenär. Han har i
mer än 30 år lett naturresor och naturfotoresor över hela världen - i alla biom från öknar till regnskogar. Jan är sedan 2014 medlem av organisationen Naturfotograferna
och är en internationellt premierad fotograf. Pedersens första bok ”I Arabiens öknar” blev av Världsnaturfonden WWF utsedd till årets Pandabok 2000 för barn och ungdom och hans bok ”Fågelsång” är Sveriges mest
sålda naturbok någonsin.

Lördag 15:15 Anneli Utter - På resande fot
Vilda djur i jordens mest spektakulära vildmarker går som
en röd tråd i Annelie Utters liv. Som naturfotograf, filmare och researrangör bygger allt hon gör på ett hållbarhetstänk och att det blir klirr i kassan lokalt, för människorna
som bor i de vilda djurens närhet. Följ med Anneli i sitt
föredrag där hon besöker en lång rad spännande platser.

Annelie Utter är prisbelönt naturfotograf och är invald i föreningen Naturfotograferna. Hon fångar ögonblick i den vilda naturen som få människor får chansen att uppleva.
Med en stor kunskap om djurens beteende och deras rörelsemönster fryser Annelie verkligheten i sina bilder och lämnar en ofta en spegling av djurets personlighet och dess
livsöde. Hennes engagemang i ekoturism och djurens förutsättningar färgar hennes bilder och ger fotografierna ytterligare en dimension av närvaro.

Lördag 16:45 Patrik Larsson - Subtilt
Subtilt handlar om en känsla. En känsla som uppstår i mötet mellan motiv och ljus. Ibland är det
motivet som är subtilt, ibland är det ljuset och ibland infaller de båda samtidigt. Det är dessa motiv
Patrik söker, och det är de bilder han vill förmedla.
- Jag har en förkärlek för motiv som inte är uppenbara - det är i det jag finner inspiration till mina
bilder. Det är miljöer som inte alltid är så lättfotograferade och som ibland kan te sig som kaosartade. Men även i kaoset ser jag det subtila, och jag motiveras av att skapa en känsla av lugn i mina
bilder från dessa miljöer.
Fotografen Patrik Larsson trivs bäst i landskapet. Han fotograferar allt från stora vyer till små,
omsorgsfullt utvalda utsnitt. Just de intima landskapen är något han gillar speciellt mycket.
- Det ger mig en stor möjlighet att uttrycka mig och visa upp delar av naturen som de flesta missar.
Jag tycker att det är fascinerande att se hur mycket abstraktion man kan skapa genom att inte visa
allt. Jag älskar gråväder eftersom det gör att jag måste jobba med mina motiv. Bilderna kommer
inte att leva på ett häftig ljus men de kommer att leva länge på det subtila ljuset en mulen dag.

Lördag 18:00 Ivar Bjørdalsbakke - In i naturen
Naturupplevelser är små ögonblick som ger liv och livskvalitet. - Då jag möter naturen genom mitt fotograferande finner jag en intensiv närvaro som gör det lätt att leva i nuet och ta del av dessa livets små ögonblick. Vi människor behöver natur, stillhet, liv och skönhet. Att gå in i
naturen ger Ivar energi att gå vidare. Naturupplevelsen blir en ”nära livet-upplevelse”.
I sitt föredrag vill Ivar ta betraktaren med på en stämmningskildring ”in i naturen”, han hoppas publiken ska kunna uppleva de naturupplevelser som ger hans liv mening. Som fotograf ser Bjørdalsbakke sig som just en stämningsskildrare och är mindre intresserad av dokumentation
av naturen. I föredraget vill han förmedla de känslor han har då han möter naturen. Ivar är medlem av BioFoto och Norska Naturfotograferna.

Natur2016

presenterar i samarbete med fotograf Patrik Larsson
två seminarier i bildbehandling för naturfotografer
Seminarium 1 – Start 12:40
Importera, organisera och leverera bilder med Lightroom
Att organisera sina bilder så att man hittar dem är A och O
i ett smart arbetsflöde. Jag lär dig hur du importerar, organiserar och exporterar dina bilder på smartaste sätt för att
göra det så snabbt och smidigt som möjligt. Jag kommer
också visa hur du exporterar och levererar bilder på rätt sätt
till web och utskrift. Du kommer att få massor med tips
på sätt att hitta och samla bilder i din katalog. Mindre tid
framför datorn innebär mer tid bakom kameran.

Patrik Larsson är medlem av Naturfotograferna och Photonatura samt lärare i naturfotografi
och bildbehandling. Han har spelat in ett flertal videokurser om Photoshop och Lightroom
för Moderskeppet och är en av Sveriges ledande Lightroomexperter. Kom och lyssna på Patrik som på ett pedagogiskt och lättsamt sätt lär
dig allt du behöver veta om Lightroom.
fotografpatriklarsson.se
facebook.com/fotografpatriklarsson

Seminarium 2 – Start 14:20
Framkalla dina naturbilder med finess i Lightroom
I ”framkalla-modulen” är antalet verktyg begränsade. Detta
kan ses som en nackdel, men jag ser det snarare som en fördel eftersom det blir greppbart. Man har faktiskt chansen
att lära sig hur allt fungerar och hur man kan kombinera
det för att få bästa resultat. Efter seminariet kommer du att
ha kunskap om vilka verktyg du ska jobba med, och hur du
justerar dina bilder selektivt för snyggast resultat. Du kommer också få kunskap om hur du slår samman panorama
och HDR och får det snyggt i Lightroom.

Seminarierna hålls i Tänknikhuset. Anmälan gör du på vår webbplats http://festival.vgfk.se

Hjärtligt välkomna - Vårgårda Fotoklubb och Patrik Larsson

DIGITAL FOTOTÄVLING - NATUR 2016

© Anneli Utter/N

I samband med Natur 2016 har vi vår återkommande fototävling där såväl amatörer som proffs
är välkomna att delta. På http://festival.vgfk.se/sv/fototavling/ hittar du vårt anmälningforumlär.
Regler
3 Det skall var naturmotiv
3 Du får endast delta med bilder som du själv har fotograferat och äger upphovsrätten till
3 Du kan delta med upp till 10 bilder
3 Bilder skall vara digitala och i jpg-format
3 Varje bild skall rymmas inom 1920*1080 pixlar (bredd*höjd)

Inlämning
3 Anmälan sker via webbformuläret här nedanför.
3 Ditt tävlingsbidrag ska vara inskickat senast söndag den 23 oktober 2016

Bedömning
3 Bilderna bedöms anonymt. Vårgårda fotoklubb utser domare vars namn hålls hemligt fram till prisutdelningen.
3 Domarens beslut kan inte överklagas.

Avgift
3 Tävlingsavgift är 50 SEK per inlämnad bild, du kan lämna in upp till 10 bilder

Priser & prisutdelning
3 Prisutdelning kommer att ske lördag den 5 november ca kl 14:45 på stora scenen i Kulturen

1:a pris är 5000 SEK
2:a pris är 2500 SEK
3:e pris är 1000 SEK
4:e och 5:e pris är bokpriser
6 – 10:e pris är ett hedersomnämnande.
Samtliga pristagares bilder kommer att publiceras på vår webbplats.

Varmt välkommen att delta - Tävlingskommittén
Du gör din anmälan på: http://festival.vgfk.se/sv/fototavling/
Där finns också de fullständiga tävlingsreglerna

Biljetter till bildvisningarna

Här kan du bo under festivalen

3

Under årets festival har vi tyvärr ingen möjlighet att administrera ert boende.

Helkort - alla bildvisningar under festivalen - 1100 kr

Fredag 4 november
3

Vi ger dig istället ett antal alternativ med kontaktuppgifter till vandrarhem och hotell i
Vårgårda med omnejd.

Fredagspaket Nr 1 - 300 kr
Magnus Reneflot, Peter Nilsson och Camilla Noresson

Boende på hotell/värdshus
3 Mathias Kök & Rum, Hotell, Vårgårda (Gamla Värdshuset)

3 Fredagspaket Nr 2 - 300 kr
Jonathan Stenvall, 20x20 - 7 fotografer på en timma och Charlie Waite

0322-62 30 20, mathias.silversved@gmail.com
3

3 Fredagspaket Nr 3,
Alla 6 bildföredrag under fredagen - 600kr
3

Bekantskapsträff fredag med buffé inkl 1 glas öl el vin, kaffe & kaka på Tånga hed 300 kr

0322-62 37 00, 070-6907988, mikael@mikaelsgarden.com
3 Herrljunga Hotell & Konferens (Gamla Gyllene kärven)
0513-222 40 - stefan@herrljungahotell.se

Lördag 5 november
3

Lördagspaket Nr 1 - 300 kr
Mika Honkalinna, Kristoffer Sahlén och Jan Pedersen

3 Lördagspaket Nr 2 - 300 kr
Annile Utter, Patrik Larsson och Ivar Bjørdalsbakke
3

Lördagspaket Nr 3,
Alla 6 bildföredrag under lördagen 600kr

3

Lördagsmiddag med buffé inkl 1 glas öl el vin, kaffe & kaka på Tånga hed 300 kr

Beställning av biljetter gör du här: http://festival.vgfk.se/sv/anmalan-och-biljetter/
Eventutellt osålda biljetter säljes i dörren strax före varje föreställning á 100 kr i kontanter

Mikaelsgården Vårgårda

3 Grand Hotell Alingsås, 0322-67 01 00
info@grandhotel-alingsas.se

Boende på vandrarhemmet Tånga Hed
3 Tånga Hed Vandrarhem, Vårgårda
0322-62 43 11, info@tangahed.se
3

Husvagnsplats kan också bokas på Tånga Hed

Hela programmet - tid & plats
Fredag den 4 november
12:00 Invigning av Natur 2016													Kulturen
12:15 Magnus Reneflot - Fotoreflektioner													 Kulturen
13:30 Peter Nilsson - Resa i Canyonland													Kulturen
14:45 Camilla Noresson - Med känsla, engagemang och kärlek till naturen													Kulturen
16.00 Jonathan Stenvall - Från skärgård till storstad													Kulturen
Cecilia Rudengren, Inger Palo, Bengt-Ove Birgersson, Anki Hammar, Gunnar Berglund, Karin Björklund och Bente Egerdahl.
17.15 20x20 - 7 fotografer på en timma													Kulturen
18.30 Charlie Waite - Bakom bilden													Kulturen
21.00 Bekantskapsträff med buffé													Tånga hed
Lördag den 5 november
09:00-17:00 Fabrikanter och bildutställare visar upp sig													Sporthallen
09:00 Mika Honkalinna - Korpresan													Kulturen
10:15 Kristoffer Sahlén - Nära													Kulturen
11:30 Jan Pedersen - Regnskogens hemliga liv													Kulturen
12:30 - 14:45 Extra lång lunch i Kulturen med tid att besöka sporthallen eller våra seminarier
12:40 - 13:30 Importera, organisera & leverera bilder i Lightroom med Patrik Larsson											 Tänknikhuset
14:20 - 15:10 Framkalla dina naturbilder med finess i Lightroom med Patrik Larsson													 Tänknikhuset
14:45 Prisutdelning i bildtävlingen													Kulturen
15:15 Anneli Utter - På resande fot													Kulturen
16:45 Patrik Larsson - Subtilt													Kulturen
18:00 Ivar Bjørdalsbakke - In i naturen													Kulturen
20:30 Middag med grillbuffé
												Tånga hed
Beställda biljetter hämtas i sporthallen med start fredag morgon

