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I hjärtat av Västergötland ligger Vårgårda Fotoklubb
Vi är Nordens största fotoklubb med ca 500 medlemmar. Alla de nordiska länderna är representerade,
men även från USA, Österrike, Kanada och Tyskland har vi medlemmar. Många är bland de främsta inom
naturfotogenren.
Medlemskapet i Vårgårda Fotoklubb ger bland annat förmånen att vara med på de mycket uppskattade
klubbträffarna. Under mötessäsongen gästas vi av såväl amatörfotografer som professionella utövare som
visar bilder och berättar om sin verksamhet. Utbudet har högsta klass och de fotografiska skildringarna är
hämtade från världens alla hörn.

Välkommen till
Natur 2012
Det är nu trettio år sedan Vårgårda Fotoklubb
satsade på vad som skulle bli Sveriges första Naturfotofestival. Publiktillströmningen
redan första året talade för succé, men också att det fanns ett mycket stort behov av en
tillställning där naturfoto kom i fokus.
Festivalen är och har genom åren varit en
viktig mötesplats för fotografer framför allt
i Norden. Den har också inspirerat andra
nationer att ta efter med nästan identiskt
koncept. Naturfotofestivalen i Vårgårda har
efterföljare i minst tio länder, däribland Tyskland och USA.
Under de gångna trettio åren har naturfoto
generellt genomgått en stor förändring och
den digitala tekniken har skapat helt nya
möjligheter att ta bilder av vad som tidigare var svårt och i vissa fall omöjligt. Många
bildprogram och enskilda bilder som visats under festivaldagarna genom åren
har etsat sig fast i minnet hos många av
oss. Fotografens inriktning, teknikval och
personliga uttryck har visat att naturfoto
har en större spännvidd än många kanske
tror.
Att detta bidragit till ett ökat intresse för naturfoto vet vi, men kanske har det också bidragit till ett större
intresse för naturen i stort. Möjligen har det till och med resulterat i ett större naturvårdsengagemang hos
några. Det är med glädje Vårgårda Fotoklubb hälsar dig välkommen till en ny spännande Naturfotofestival.

Vårgårda Fotoklubb vill hälsa dig välkommen till en ny spännande naturfotofestival!
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Foto omslag: Sander Broström · Tryckeri:

Natur 2012
– det största naturfotoevenemanget i Norden!
Utställningarna kan du se i Sporthallen under lördagen mellan kl 9.00 – 17.00
UTSTÄLLARE:
Conny Andersson
Tommy Andersson
Öyvind Antonsen
Biofoto Sverige
Bertil Björk
Kenth Björk
Sander Broström
Günter Dippe
Dykarklubben Kraken

John Engström
Hans Falklind
Gerhard Franzén
Fyrklövern Foto
Johannes Glännman
Jan Grahn
Elisabeth Gustafsson
Jan Gustafsson
Tore Hagman

Claes Hillén
Andy Horner
Lenny Johansson
Roland Johansson
Jukka Lausmaa
Sören Lindqvist
Göran Lunde
Roy Mangernes
Naturfotoforum

Conny Nord
Magnus Nyman
Håkan K Olsson
Stig Olsson
Hans Strand
Willy Tinmark
Madeleine Tylenda
Vårgårda Fotoklubbs
medlemsutställning

FABRIKANTDEMONSTRATIONER (OBS! Endast lördag mellan 09.00-17.00)
Fabrikanter och grossister m.fl. visar det senaste som hör till foto och bildframställning.
FÖRELÄSNINGAR se program på sid. 8-9.
Varför inte deltaga i lördagens TÄVLING. Vinnarna avslöjas lördag 3 november kl. 17.30 i Kulturen.
Regler finns på sidan 4 i detta program.
BEKANTSKAPSTRÄFFEN på fredag och MIDDAGEN på lördag hålls i Matsalen på Tånga Hed. FÖRBOKAS.

Väl mött i Vårgårda
Med fotohälsningar Vårgårda Fotoklubb
www.vargardafotoklubb.se • info@vargardafotoklubb.se • Bankgiro 5088-3529

Minusgrader ute, plusgrader inne
Isolerade gömslen
specialanpassade för fotografer
Järv och lo patrullerar platsen och även björn.
Hermeliner samt en del småfågel
finns på platsen hela tiden.
Norrsken och månsken kostar inget extra.

Björn- och vargsafari i Finland

GÖMSLEFOTO
Prova en natt – en upplevelse!

Vålåbild AB • Bo Kristiansson
Tel: 0647- 35182 • Mob: 070-35 92 297
Mail: bosse@ valabild.com

www.valabild.com
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Närvarotävling Natur 2012
Påsiktsbilder i färg eller svartvitt
Originalet kan vara film eller digitalfil, men tävlingsbidragen skall vara påsiktsbilder. Bildens längsta sida får inte
överstiga 420 mm, inkl. passepartout. Om bilden monteras får det inte vara tjockare än 3 mm men den kan även
lämnas omonterad. Handkolorering eller partiell kolorering är tillåtet liksom collage. Varje bild skall vara märkt på
baksidan med personnummer eller liknande för identifiering av fotografen. Även bildens eventuella titel skrivs på
baksidan.

Allmänna regler
Bilderna lämnas in mellan kl 08.00 och 12.00 lördagen den 3 november. Inlämningen sker i Sporthallen. Tävlingsbidragen skall åtföljas med en följesedel där fotografens namn, adress, personnummer och telefonnummer anges.
Bilderna går till bedömning anonymt. Följesedel finns att ladda ner från hemsidan, www.vargardafotoklubb.se.
Deltagare i tävlingen skall personligen lämna sitt/sina tävlingsbidrag. Tävlingen avgörs under dagen och domarens
namn hålls hemligt fram till prisutdelningen.

Avgifter m.m.
Tävlingsavgiften är 40:-/bild, betalas kontant vid inlämningen. Max 10 bilder per tävlande.
Prisutdelning kommer att ske lördag den 3 nov ca kl 17.30 från scenen i Kulturen.
Tävlingsbidrag kan hämtas mellan kl 18.00–19.00 i foajen i Kulturen, därefter tas alla resterande bidrag till klubblokalen där de kan avhämtas fram till kl 20.00. Vårgårda Fotoklubb ansvarar inte längre för bilder som ej hämtats
senast kl 20.00 och dessa kommer ej att returneras.

Jury
Vårgårda Fotoklubb utser domare vars beslut ej kan överklagas.

Priser
Juryn kommer att utse tre pristagare: 1:a, 2:a och 3:e pris.
1:a pris utgörs av 3.500:- SEK - 2:a pris 1.500:- SEK - 3:e pris 500:- SEK.
Eventuell skatt ombesörjes av respektive pristagare.
Vårgårda Fotoklubb kommer att hantera tävlingsbidragen med största försiktighet, men skulle någon bild
skadas eller förkomma kan inga ersättningskrav ställas mot klubben.

Jan Gustafsson
Naturfotokurser
Fågelfotokurser
Bildvisningar
Bönpåsar
Gömsle
0504-220 58 / 0708-220 584
www.jangustafsson.se
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LIVET MED NIKKOR
Sedan 1932 har det producerats över 70 miljoner Nikkor-optik för kameror
med utbytbara optik. Optik med en enastående kvalitet och gedigen känsla
som har dokumenterat allt från födelsedagar till åtskilliga historiska ögonblick.
Nikkor har tilldelats flertalet utmärkelser under årens lopp som bevis på
Nikkor-optikens höga kvalitet, med unika komponenter som bland annat
ED-glas, Nano Crystal Coating och bildstabilisering (VR).

Fotograf: Mattias Klum

Nyckeln till framgången är Nikons passion för bilden och att du på bästa sätt
ska kunna föreviga värdefulla minnen.
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Nordens största fotoklubb

Vill DU bli medlem?
Vi är tillsammans ca 500 medlemmar
från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Kanada och USA.

Medlemsavgiften är 350:– för ett år
Pensionärer, stödjande, familjemedlem och ungdom betalar 200:–
och vad får DU för detta

Jo DU får
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Möjlighet att komma på ca 30 av våra klubbmöten under året

4

Möjlighet att utnyttja vårt sommartorp

4

Möjlighet att till rabatterat pris vara med på våra aktiviteter

4

Möjlighet att få all information om festivaler m.m.

4

Möjlighet att tävla kostnadsfritt i klubbens namn inom Sverige

4

Möjlighet att delta i klubbens programutbud

4

Möjlighet att vara med i en fotografisk gemenskap
vill du veta mera? Gå in på www.vargardafotoklubb.se

Anmälan kan ske via e-post: info@vargardafotoklubb.se eller på följande blankett
Namn:.........................................................................................................................................................................................................................................................
Adress:.......................................................................................................................................................................................................................................................
Postnr:................................................................ Ort: ..........................................................................................................................................................................
Mobil: ...............................................................................
E-post:........................................................................................................................................................................................................................................................

q

Medlem 350:–

q

Stödjande, pensionär, ungdom, familjemedlem 200:–

Övriga namn:..........................................................................................................................................................................................................................................
Vårgårda Fotoklubb • Centrumhuset, 447 80 Vårgårda • Bg 5088-3529
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Program i Kulturen
Fredag 2 november
12.00

Invigning av NATUR 2012 – Vårgårda kommunfullmäktiges ordförande.

12.15

Torbjörn Arvidson – ”Möten i svenska fågelmarker” – Ett bildprogram om kontakter med fåglar
i olika miljöer. Tidigare än man anar anländer vårens flyttfåglar och återigen vill man tillbringa så
mycket tid som möjligt i naturen. Under sommaren är det häckningsbestyr för fåglarna med matning av ungar innan hösten kommer med flyttning söderut. Vid Ottenby på södra Öland samlas
stora flockar av gäss och vadare.
Torbjörn Arvidson, som är född 1953, började som fågelskådare i unga år och då väcktes även intresset för fotografering. Han har gjort många resor runt om i världen för naturstudier och fotografering. Torbjörn är medlem i föreningen
Naturfotograferna.

13.30

Sander Broström – ”Naturen om hörnet” – Somliga har de storslagna naturen om hörnet. Andra
får lov att nöja sig med den antydan till natur som finns där de råkar bo och verka. Sander visar
motiv från vitt skilda miljöer, allt från jacamarer i den västtindiska regnskogen till plastdunkar i det
skånska kulturlandskapet. Han berättar också om hur han ibland tycker att de senare är väl så
vackra – i alla fall på bild.
Sander Broström är född 1996 och bor i Lund, Skåne. Han har fotograferat sedan 2008, och har bl.a. fått utmärkelser
i tävlingarna Wildlife Photographer of the Year och Nordic Nature Photo Contest. I den senare blev han utnämnd till
Nordens unga naturfotograf 2012. Sander är den yngste någonsin som valts in i föreningen Naturfotograferna. Han är
också medlem i föreningen PhotoNatura.

14.45

Øyvind Antonsen – ”Rapport från ett gränsland” – Ett bildprogram om de stora skogarna längs
den norsk-svenska gränsen.
Øyvind Antonsen bor i östra Hedmark. Det är i detta område han finner mycket av sin inspiration. Hans naturfotointresse omfattar det mesta, från klassisk naturfotografi till motiv som påverkats av människan, gränslandet mellan natur
och kultur. I föredraget presenterar han några olika arbetsprojekt. Tyngdpunkten blir bilder från gränsskogarna.

16.00

Andy Horner – ”Land” och ”Life” – Två korta bildpresentationer. Den Brittisk-åländske fotografen
Andy Horner reser världen runt för att föreviga de storslagna landskapen. Här får vi se landskapsbilder från sex världsdelar. Dessutom får vi möta några av vår jords vackraste och fulaste invånare.
Andy Horner är fotolärare på Ålands Folkhögskola. Han håller kurser och workshops i alla delar av världen. Han producerar böcker och kalendrar och är en populär föredragshållare.

17.30

Thomas Andersson – ”Fågelkust” – En årstidsresa vid de flacka, havssaltade strandängarna vid
Kattegatts kust, mitt emellan Varberg och Falkenberg.
Thomas Andersson är bosatt Falkenberg och har två stora intressen; natur och foto. Han har ett brett intresse av fotografi, men fotograferar helst natur. Han är också ordförande i Falkenbergs Ornitologiska förening och har jobbat ideellt
med naturvård i över fyrtio år. I olika naturvårdsföreningar har han bland annat lagt ner ett stort jobb på att ringmärka
fåglar, återskapa våtmarker och varit delaktig i olika rovfågelsprojekt. Thomas är medlem i föreningen Naturfotograferna.

18.30

Mika Honkalinna – ”Den stora ugglan” – En berättelse om relationen mellan berguv och människa, från landsbygden till Helsingfors city och om tankarna som den stora rovfågeln i människans
närhet har väckt.
Mika Honkalinna, 47 frilansar som naturfotograf och skribent. Han bor i Kouvola i sydöstra Finland. Han har inriktat sig
på den nordliga barrskogen och speciellt på vinter. Han har gett ut tre böcker (Metsäpäiviä 2005, Lumen aika 2007 och
Suuri pöllö 2011). Nu koncentrerar han sig på korpen och på myterna som är förknippade med den svarta fågeln.

21.00

Bekantskapsträff – Matsalen, Tånga Hed. Ett sätt att lära känna varandra. Förbokas.

Lördag 3 november
07.00 – 09.00 Frukost.
09.00 – 17.00 Fabrikantdemonstrationer, försäljning och utställningar i Sporthallen.
08.00 – 12.00 Närvarotävlingen öppen. Inlämning sker i Sporthallen.
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Program i Kulturen
Lördag 3 november
09.00

Jan Gustafsson – ”Att åka till Antarktis” – En reseberättelse från Falklandsöarna, Sydgeorgien och
Antarktis, där fokus ligger på fåglar.
Jan Gustafsson från Tibro är brandmannen som blev naturfotograf på heltid. Jan är mest känd för sina naturfotokurser
i Tivedens Nationalpark och fågelfotokurser vid Hornborgasjön och Knuthöjdsmossen. Fåglar och landskap är hans
specialitet.

10.15

Jan Grahn – ”Tidsnära och förflutet – den underbara resan” – Huvudtiteln på bildkåseriet är hämtad
från hans rosade jubileumsutställning. Fritt ur hjärtat vill Jan kåsera om bildernas tillkomst, om fakta
och händelser kring dem.
Jan Grahn har varit mentor för flertalet unga svenska naturfotografer och är fortfarande “Nestorn” som ständigt utvecklas
och överraskar, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket. I år har han blivit utsedd till Årets naturfotograf
för sitt kreativa och poetiska bildspråk. Han var med att startade föreningen Naturfotograferna och han har under många år
jobbat aktivt med naturvårdsarbete i Trollhättans Naturvårdsförening. Jan Grahn är välkänd för många, genom sina många
föreläsningar och utställningar.

11.30

Heikki Willamo – ”Skogsåret” – Det svartvita bildkåseriet Skogsåret är en berättelse som leder oss
in i skogen, bland dess invånare och händelser. Upplevelserna utspelas i ett skyddat skogsområde där
Willamo vandrade under vinterns stjärnhimlar, i ljusa sommarnätter och senhöstens tystnad.
Heikki Willamo, 60 är frilansfotograf och författare från Karislojo södra Finland. Han ser sig själv som berättare i bild och
ord och har gett ut sammanlagt 19 böcker både för barn och vuxna. Han brinner för gammelskogen och har fått ett växande
interesse för hällkonst och urtida myter.

13.30

Hans Strand – ”Året runt” – En bildberättelse om svenska landskap under fyra årstider.
Hans Strand har under mer än tjugo år ägnat sin tid till att fotografera Sverige i stort och smått, från norr till söder och detta
under årets alla månader. Arbetet har resulterat i en bok med titeln “Året Runt”, där den informativa texten har skrivits av
SVT-meteorologen Lage Larsson. Vi får se och höra Hans berätta om bilderna i boken.

14.45

Roy Mangernes – ”Från vinter i Norge till arktiskt ljus” – Om fotografens vintrar i hemlandet och den
fascinerande naturen i det nordliga Svalbard.
Roy Mangernes är proffisionell naturfotograf bosatt i Sandnes i Rogaland, där han driver sitt företag WildPhoto. Roy räknas
idag till de mest inflytelserika naturfotograferna i Norge. Han har gett ut flera böcker och har varit premierad i flera stora
internationella tävlingar. Roy har hela världen som sitt arbetsfält.

16.00

Elisabeth Gustafsson – ”Natur- och kulturromantik” – Är romantik en nostalgisk längtan efter vad
som varit, vad man önskar att det var eller är det en längtan efter något som funnits? Gammal kulturoch bruksmiljö med dess invånare, skogens och landskapets växt- och djurliv. Elisabeth kryddar dessa
frågor med lite abstraktion.
Elisabeth Gustafsson är född och uppvuxen i Hälsingland och det är främst därifrån motiven hämtas. Även fjäll och kust i
Norden är något som ligger henne varmt om hjärtat. Elisabeth blev invald i föreningen Naturfotograferna 2009.

17.30

Tävlingsresultat och prisutdelning.

18.00

Tore Hagman – ”Dagar att minnas” – Fotografiska bilder är som minnesanteckningar. Tore Hagman
gör nedslag i sina ”fotografiska dagböcker” och berättar om platser och upplevelser han burit med
sig. Det handlar om djur, natur och människor han mött under den senaste tiden, men också om några
bildminnen från förr.
Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf sedan början av 1980-talet. Han söker sina motiv med både dokumentär
och estetiskt utgångspunkt. Mest känd har han kanske blivit för sina bilder från odlingslandskapet och samspelet mellan
mark och människor. Tore Hagman är en flitigt anlitad föredragshållare har tagit bilderna till ett trettiotal böcker. Han var
också med att starta tidskriften Camera Natura.

21.00

Middag – Matsalen, Tånga Hed. Förbokas.

Söndag 4 november
07.00 – 09.00 Frukost.
Fotoklubben förbehåller sig rätten att kunna ändra
tider, föredrag och lokaler.

Vårgårda Missionskyrka bjuder in till

Fotogudstjänst
i
Vårgårda missionskyrka

Söndagen den 4 november kl 10.00
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Om du hade haft ett hus i Vårgårda hade du kunnat fotografera naturbilder
från ditt fönster.
Intresserad av att bygga?
I Vårgårda kommun kan du bygga ett slott eller stuga i enastående miljö.
Kontakta Samhällsbyggnad
tfn. +46 (0)322-600 600 för mer information

digitaltryck · offsettryck · bokbinderi · storformat · original
webb · promotion · expo & event · foto & retusch

Tel 0322-66 70 60
info@prinfovargarda.se
www.prinfovargarda.se
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Välj tidningar som valt sitt papper med omsorg

SCA är Europas största privata skogsägare och vi
tillverkar förstklassigt papper. Samtliga papperskvaliteter
är certifierade i enlighet med Forest Stewardship Council,
FSC.

Det är en oberoende internationell organisation som
arbetar för utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk.
Självklart uppfyller vi även miljökrav som TCF (blekt
helt utan klorkemikalier), Svanen och ISO 14001.

holviks.se

publicationpapers.sca.com

besök ”afrika” hur ofta
du vill för 300 kr!
Köp Lejonkortet! Redan vid andra besöket
under säsongen har det lönat sig!
Köp Lejonkortet i Borås Djurparks entré eller på Borås Turistbyrå.

boraszoo.se
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Natur
2012

Presenterar i samarbete med Patrik Björk Larsson/N
3st Seminarier i bildbehandling för naturfotografen

Seminarierna genomförs i Vårgårda Naturfotogalleri “NOAK” under lördagen och är 50 min långa.
Kostnaden är 100 kr per seminarie eller 250 kr för alla 3. Varje seminarie startar 10 minuter efter bildvisningarna i Kulturen och är genomförda lagom tills nästa bildvisning startar. Anmälan gör du genom
att skicka in anmälningsblanketten som finns i denna broschyr (sid 13) eller på vår webbsida.
Seminarie 1 - Start 10:25

Seminarie 2 - Start 13:40

Seminarie 3 - Start 16:10

Organisera smart med Lightroom

Framkalla dina naturbilder
med finess i Lightroom

Ligthroom för de inbitna

Att organisera sina bilder så att man hittar
dem är A och O i ett smart arbetsflöde. Jag
lär dig hur du importerar och organiserar
dina bilder på smartaste sätt för att göra
det så snabbt och smidigt som möjligt. 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.”

I ”framkalla-modulen” är antalet verktyg
inte oräkneliga. Det kan ses som en begränsning, men jag ser det snarare som enfördel
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 ha kunskap om vilka verktyg du ska
jobba med, och hur du justerar dina bilder
selektivt för snyggast resultat.

Är du redan användare av Lightroom så är
detta seminariet för dig. Jag kommer att
gräva djupare i de delarna som kan lyfta
både din bild och ditt arbetsflöde till nya
nivåer. Bland annat kommer jag att visa
vilka möjligheter du har till avancerade
justeringar med t.ex. justeringspenseln.
Du kommer också att lära dig om skärpa,
brusreducering och hur du får ut maximal kvalité av din bild. Givetvis kommer
jag också att titta på vad som är nytt och
förändrat i Lightroom 4 och hur det kan
hjälpa dig att göra bättre bilder.

Hjärtligt välkomna - Vårgårda Fotoklubb / Patrik Björk Larsson/N

Seminarier om bildbehandling i Lightroom med Patrik Björk Larsson/N

Seminarie 1 – 10.25: Organisera smart med Lightroom – SEK 100
Seminarie 2 – 13.40: Framkalla dina bilder med finess i Lightroom – SEK 100
Seminarie 3 – 16.10: Lightroom för de inbitna – SEK 100
Semenariepaket – 10.25, 13.40, 16.10: Samtliga – SEK 250

Gör tavlor av dina bilder!

Skriver ut, laminerar och monterar
på de flesta material.
Specialitet är monteringar på
aluminiumplåt med skuggram.

Bland kunderna finns bl.a. Abecita
Konstmuseum, Borås Konstmuseum,
Stripa Gruvmuseum, reklamfotografer, konstnärer, många
medlemmar i Vårgårda Fotoklubb
och andra fotoklubbar, m.fl. m.fl.

Digital Print & Photo
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Naturfotog

iFOKU

Lördag 3 november i Vårgårda Naturfotogalleri "NOAK"
Anmälan till följande seminarie(r) görs på blankett sid 13

. Vetevägen 13 . 524 41 Ljung . E-post: info@printadigitalt.se

aktivitete
ungdom
✱ Utställningar

✱ Photoshopse

Mer information hit

www.vargardafoto

Anmälningsblankett till Natur 2012
Paketpris per person boende i dubbelrum på hotell

............ st à SEK 1.500:- ................

Tillägg för enkelrum

............ st à SEK

450:- ................

Endast logi med frukost 2-3 nov. i dubbelrum per bädd

............ st à SEK

500:- ................

Endast logi med frukost 3-4 nov. i dubbelrum per bädd

............ st à SEK

500:- ................

Tillägg för enkelrum per natt

............ st à SEK

300:- ................

Boende på vandrarhem Tånga Hed. 2-, 3- och 4-bäddsrum.
Paketpris per person i 2-, 3-, eller 4-bäddsrum

............ st à SEK 1.100:- ................

Tillägg för enkelrum

............ st à SEK

150:- ................

(I paketet ingår 2 x logi, 2 x frukost (Tånga Hed), bekantskapsträff fredag och middag lördag kväll)

Endast logi med frukost 2-3 nov. i flerbäddsrum per bädd

............ st à SEK

300:- ................

Endast logi med frukost 3-4 nov. i flerbäddsrum per bädd

............ st à SEK

300:- ................

Tillägg för enkelrum per natt

............ st à SEK

100:- ................

Husvagnsplats på Tånga Hed per natt

............ st à SEK

200:- ................

Fredag 2 nov. kl 21.00 Bekantskapsträff, Matsalen, Tånga Hed

............ st à SEK

200:- ................

Lördag 3 nov. kl 21.00 Middag, Matsalen, Tånga Hed

............ st à SEK

250:- ................

............ st à SEK

300:- ...............

............ st à SEK

300:- ...............

(Buffé, kaffe, lättöl)

(Grillbuffé, kaffe o kaka, lättöl, eller 1 starköl eller 1 glas vin)

Föreläsningsbiljetter:
Biljettpaket 1:

Visning 1-3, fredag 2 nov.
(12.15 Arvidson, 13.30 Broström, 14.45 Antonsen)

Biljettpaket 2:

Visning 4-6, fredag 2 nov.
(16.00 Horner, 17.15 Andersson, 18.30 Honkalinna)

Biljettpaket 3:

Dagkort fredag 2 nov. (Visning 1-6)

............ st à SEK

600:- ...............

Biljettpaket 4:

Dagkort lördag 3 nov. (Visning 7-13)

............ st à SEK

700:- ...............

Biljettpaket 5:

Visning 7-10, lördag 3 nov.

............ st à SEK

400:- ...............

............ st à SEK

300:- ...............

(09.00 J. Gustafsson, 10.15 Grahn, 11.30 Willamo, 13.30 Strand)

Biljettpaket 6:

Visning 11-13, lördag 3 nov.

(14.45 Mangernes, 16.00 E. Gustafsson, 17.30 Prisutdelning, 18.00 Hagman)

Biljettpaket 7:

Helkort fredag och lördag

............ st à SEK 1.200:- ................

BILDVISNINGAR i Kulturen • UTSTÄLLNINGAR i Sporthallen

Seminarie 1:

10.25 lörd 3 nov (Organisera smart med Lightroom)

............ st à SEK

100:- ................

Seminarie 2:

13.40 lörd 3 nov (Framkalla dina bilder med finess i Lightroom)

............ st à SEK

100:- ................

Seminarie 3:

16.10 lörd 3 nov (Lightroom för de inbitna)

............ st à SEK

100:- ................

Seminariepaket: 10.25, 13.40, 16.10 lörd 3 nov (Samtliga seminarier)
SEMINARIER i ”NOAK-huset”

............ st à SEK
250:- ................
SUMMA SEK: ..................................

Anmälan insändes till: Vårgårda Fotoklubb, Centrumhuset, 447 80 Vårgårda och skall vara oss tillhanda senast 5 okt. 2012.
Kostnad för beställningen sätts in på Bankgiro: 5088-3529 senast 5 okt. 2012.
Vid återbud senare än 12 okt. avdrages 100:- SEK i exp.kostnad.
För ytterligare info: www.vargardafotoklubb.se / e-post: natur2012@vargardafotoklubb.se
Ange om någon är allergiker: ................. st. typ: ....................................................................... vegetarian ................. st.
Namn: .................................................................................................................................................................................
Adress:.................................................................................................................................................................................
Mobil tel:.......................................................... E-post:..........................................................................................................
Kontaktperson vid gruppbeställning: ......................................................................................................................... ...........
Bekräftelse skickas • Har du EJ fått bekräftelse den 12 oktober, kontakta klubben.
OBS! Förbeställda biljetter SKALL hämtas i SPORTHALLEN.
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Klipp ut sidan, vik den, tejpa ihop och posta den till Vårgårda Fotoklubb, Centrumhuset, 447 80 Vårgårda, Sverige

(I paketet ingår 2 x logi, 2 x frukost, bekantskapsträff fredag och middag lördag kväll)

Tejpa
här!

Natur 2012
2-3 november
Plats för
frimärke

Natur 2012
Vårgårda Fotoklubb
447 80 Vårgårda
Sverige

Tejpa
här!

Vårgårda
Bildernas Stad
10 oktober - 3 november 2012
TEMAKVÄLLAR MED BILDVISNINGAR
Kulturen 11 oktober • Kulturen 17 oktober
Kyrkans Hus 25 oktober • Fotoklubben/Centrumhuset 31 oktober
Bilder & Bildvisningar i Centrum • Guidade promenader

HUVUDSPONSORER

i samarbete med

Näringslivet i Vårgårda, Köpmannaföreningen, Konstföreningen, Vårgårda Fotoklubb

www.tangahed.se • 0322-62 43 11
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