VÄLKOMMEN TILL PHOTONATURA-DAGEN 2 MARS 2019
PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV> FÖR ATT ENKELT HÅLLA DIG UPPDATERAD

BILJETTER SLUTSÅLT

Lördagen den 2 mars 2019 genomför PhotoNatura i samarbete med Studiefrämjandet ett seminarium på Hässleholms kulturhus. Ett
heldagsarrangemang där ni bjuds in för att ta del av PhotoNaturas samlade kunskap inom naturfotografins ädla konst. Vi kommer att
bjuda på ett antal föredrag av erfarna naturfotografer från PhotoNatura.
Föredragen vänder sig speciellt till dig som själva utövar naturfotografering och som vill lära mer. Föredragshållarnas uppgift är att dela
med sig av all sin kunskap och erfarenhet inom olika discipliner. Det kommer att bli en spännande mix av teknik och estetik. Samtidigt
har ni möjlighet att träffa stora delar av PhotoNaturas medlemmar för spontana diskussioner. Vi kan lova att detta blir en dag du sent
glömmer.

8:30 Insläpp & mingel
9:00 Invigning, PhotoNaturas ordförande Thorsten Klint och dagens Konferencier Peter Nilsson.
9:15 Jukka Lausmaa – Fotografera i skogen och fånga stämningen och mystiken.
10:00 Fika med kaffe & fralla.
10:30 Mia Olovsdotter – Bildfrön och bildspråk.
11:15 Paus.
11:30 Nils Elgqvist – Bilden, tjädern och artskyddet.
12:15 LUNCH – (I kulturhuset eller valfritt någon annanstans)
13:35 Fem PN-fotografer visar och berättar – Boken ”Personligt”
(Håkan Liljenberg, Marie Kantermo, Jarl von Scheele, Stefan J Nilsson, Thorsten Klint)
14:05 Elisabeth Liljenberg – Sparsmakade naturbilder – Att jobba med ett avskalat bildspråk.
14:50 Paus.
15:05 Ola Karlsson – Med familjen i tält i fält i Afrika.
15:50 Fika med kaffe & kaka.
16:20 Camilla Noresson – Med bokeh i sikte – En resa i skärpedjupets värld.
17:05 -17:15 Konferencier Peter Nilsson avrundar dagen.

– När: Lördagen den 2 mars
– Var: Hässleholms kulturhus, Blå salongen
– Karta: Klicka här
– Upplägg: Heldag med 7 föredrag, inkl fika förmiddag & eftermiddag, samt lunchpaket om så önskas.
– Obligatorisk föranmälan, det går inte att spontanbesöka arrangemanget.
– Betalning i förväg via biljettbokning.
BILJETTER SLUTSÅLT
Samarbetspartners:
Studiefrämjandet
Natur&Foto

Föredrag 7 – 16:20 Camilla Noresson – Med bokeh i sikte – En resa i skärpedjupets värld.
Camilla, Skåningen bosatt i Malmö som brinner för naturfoto på fritiden. Den digitala systemkameran och makroobjektivet införskaffades
2008 och därefter har det blivit mycket krypande i naturen. Naturlivet har en stor betydelse i hennes liv och det ger näring åt den
kreativa ådran. Hon uttrycker gärna känslor i sina bilder på ett lite naturromantiskt sätt och gärna ur ett konstnärligt perspektiv. Blev
medlem i PhotoNatura 2014 och Naturfotograferna 2018.
”Vad är bokeh egentligen?” Och vad är svaren på de ständigt återkommande frågorna ”Men hur får du till den där känslan? Den där
bokehn?”
Camilla som har specialiserat sig på makrofotografering i de korta skärpedjupen kommer att dela med sig av sina kunskaper och tankar
om hur hon skapar sina makrobilder. I föredraget lägger hon fokus på hur hon gör när bilderna skapas i de korta skärpedjupen. Vi får
bland annat ta del av hur man kan man arbeta med ljuset, olika objektiv, vinklar, förgrunder och bakgrunder.
Hemsida: http://camillanoresson.se
Instagram: https://www.instagram.com/cmn1967/
Facebook: https://www.facebook.com/CamillaNoressonPhotoArt/
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