


Vårgårda Fotoklubb kunde förra året fira att det var 30 år se-
dan föreningen anordnade Sveriges första naturfotofestival. 
Att det skulle bli en succé som kom att placera, inte bara 

fotoklubben, utan också ortsnamnet Vårgårda på kartan var det ingen 
som anade då.
Vi i fotoklubben är stolta över fes-
tivalen och att den efter alla år fort-
farande lockar många besökare. Ar-
rangemanget har blivit känt långt 
utanför landets gränser.
Under ett kvarts sekel var verksam-
heten i fotoklubbarna runt om i 
landet en livaktig folkrörelse. Nu 
hör vi om klubbar som läggs ner 
eller kämpar för sin existens i brist 
på engagerande medlemmar.  Än 
så länge är Vårgårda Fotoklubb ett 
lyckligt undantag. Samtliga med-
lemmar var, när klubben bildades 
och många år framöver, bosatta i 
kommunen. Numera är ett flertal 
bosatta på annan ort. För närvaran-
de består även styrelsen av hängivna och arbetsvilliga krafter utanför 
kommunens gränser vilket är mycket glädjande! 
Utöver den årliga naturfotofestivalen erbjuder Vårgårda Fotoklubb 
sina medlemmar ett rikt utbud av olika evenemang som t ex fotokväl-
lar och fotoutflykter. 

Seminarierna med rubriken Fotografins variationer, som genomförts 
under många år, fortsätter att dra fulla hus.
Att samla unga krafter är de flesta föreningars knäckfråga i dessa tider. 
Vårgårda Fotoklubb samarbetar därför med Sundlergymnasiet som har 

en naturfotolinje. Det är en väg att 
locka unga in i verksamheten. 
Det är nu sextio år sedan några hän-
givna amatörfotografer samlades till 
ett möte för att bilda Vårgårda Fo-
toklubb. Därför finns det även i år 
en anledning att fira. För att mani-
festera de sextio åren ger klubben ut 
en bok med medlemmarnas bilder. 
Naturfotofestivalens betydelse som 
inspirationskälla och mötesplats för 
likasinnade kan inte underskattas.  
Men för att genomföra ett arrange-
mang av det här slaget krävs en stor 
arbetsstyrka som helt ideellt, år efter 
år, bistår med sin hjälp och sitt kun-
nande. 
För dessa medlemmar har uppskat-

tande kommentarer och glada tillrop varit sporrande belöningar för det 
arbete som läggs ned och som krävs för att en festival av det här slaget 
ska kunna genomföras.
Det är vår förhoppning att du som besöker Natur 2013 tar del av det 
rika utbudet och låter dig inspireras av såväl föreläsare som bilder.  

I Kulturen avlöser ett stort antal föredragshållare varandra med bilder 
från mycket varierande motivområden och med helt skilda sätt att 
jobba. Festivalen avslutas med ett föredrag av John Hallmén som i 
år valdes till årets naturfotograf av Naturvårdsverket. Det tycker vi är 
extra roligt!
Vi vill också slå ett extra slag för utställningarna i sporthallen, som 
många av besökarna missar, men som är mycket sevärda. I år kommer 
skärmarna i vanlig ordning att fyllas av enskilda fotografers bilder. 
Men vi är också glada över att kunna visa Föreningen Naturfotogra-
fernas samlingsutställning och bilder av elever som går naturfotolin-
jen vid Ålands Folkhögskola.
Utöver naturfotografiska bilder fylls sporthallen till brädden av allt 
ifrån fältutrustning till kameror och objektiv.

Vi i Vårgårda Fotoklubb hälsar dig varmt välkommen till Natur 2013!

OMSLAGSBILD - OLE JØRGEN LIODDEN ©

   Heikki Willamos föredrag om Skogsåret under festivalen 2012



12:00 Invigning av Natur 2013 - Vårgårda kommunfullmäktiges ordförande Bengt Hilmersson

12:15 Kristoffer Sahlén - Runt Kringelsbäcken

Kristoffers föredrag är en kärleksförklaring till hans hemmamarker och den 
mångfald som finns runt knuten. Han visar bilder från välplanerade projekt 
och berättar småhumoristiska anekdoter när allt inte blev som det var tänkt.

Kristoffer är fotolärare på Sundlergymnasiet i Vårgårda samt fotograf på del-
tid. Han är en inbiten gömslefotograf med fokus på skogens vilda djur och 
fåglar. Kristoffer är medlem i Vårgårda fotoklubb och Naturfotograferna.

13:30 Jonna Bergström - Under ytan

Jonna presenterar de speciella utmaningarna man ställs inför när man foto-
graferar under vatten. Hon visar bilder om livet i svenska grodgölar till pela-
giska giganter i andra världsdelar.

Jonna är en hängiven naturfotograf både på land, i hav och i sjöar. När Jonna 
fotograferar djur är det mer än bara djuret hon ser. Det är en individ och en 
fantastisk varelse där hon genom sina bilder försöker förmedla känslan till 
betraktaren. I naturen känner hon sig fri och kreativ och det är så hon trivs 
bäst. Hon är flerfaldig svensk- och nordisk mästare i undervattensfotografe-
ring och tog ett VM-silver 2011.

14:45 Dag Røttereng - Ö under vingar av stål och fjäder

Ett porträtt av Smöla, en ö längst ut på norska västlandet där Euro-
pas största vindkraftspark och världens tätaste havsörnsbestånd finns.  
Programmet innehåller stillbilder, bildspel, time-lapse och film. Dag kom-
mer även att ge oss en  kort inblick i hur time-lapsetekniken fungerar.

Dag har fotograferat i naturen sedan 80-talet, och är medlem i både Bio-
Foto och Norska Naturfotograferna. Han har skrivit en bok om barrskog, 
och många artiklar om naturen i tidningar och tidskrifter.

Bildföredrag i Kulturen fredag 1 november
16.00 Magnus Elander - Arktis, en värld i förändring

Smältande ishav och krympande glaciärer gör att ingen idag kan blunda 
för att klimatet i norr har spårat ur. På ett tänkvärt sätt berättar Magnus 
vad som händer med människor och djur när Arktis i allt snabbare takt 
tinar upp.
Magnus är yrkesfotograf och författare med särskild inriktning på djur, 
natur och vetenskap. Han har deltagit i expeditioner och resor till Arktis 
under nästan fyrtio år och hans bilder har publicerats i National Geo-
graphic, BBC Wildlife och Terre Sauvage. Magnus är medlem i Naturfotograferna.

17.15 Bilal Chebaro - Små och stora ögonblick

Med en stor fascination och nyfikenhet för naturen och dess invå-
nare tar Bilal med oss på en resa i färg och form, från de minsta 
detaljerna till de storslagna landskapen, runt husknuten och långt, 
långt bort.

Bilal hämtar inspiration och motiv från främst sin närmiljö, men 
även från sina resor som har tagit honom från Arktis till Antarktis. 
Han arbetar även med abstrakta motiv och ser naturfoto som en 
konstform. Bilal är medlem i föreningen Naturfotograferna.

18.30 Stefan Oscarsson - Därför är det så kul att plåta fågel och djur

Man kan plåta bofinkar istället för dårfinkar, trandans istället för disco-dance, 
eller orrspel istället för fotboll. Frågan är om skillnaden egentligen är så stor.

Stockhomsprofilen ”Osqar” har djur- och naturintresset sedan barnsben och 
av en slump blev fåglar det dominerande intresset. ”Jag har hamnat i natu-
ren med kamera i näven utan några föreställningar om att kunna förändra 
världen. Kanske kan mitt förhållningssätt till naturfotografin trots detta bidra 
till en positiv förändring för fauna och flora runt om i världen? I så fall har 
mitt pysslande och plåtande i spenaten verkligen en högre mening än att 
det bara är en ren njutning”. Stefan är medlem i Naturfotograferna.

21.00 Bekantskapsträff på Tånga Hed med buffé inkl. lättöl och kaffe - 200 kr



09:00 Thomas Jågas, Fjällnära ljus - om landet, livet och ljuset

Det fjällnära landskapets ljus har alltid fascinerat Thomas. Varje årstid har sin 
speciella karaktär. Med ord och bild skildrar han landskapets ödslighet, karg-
het och mångfalden av liv.

Thomas är biolog och naturfotograf boende i Falun. Han är djupt rotad i den 
svenska skogen och fjällvärlden där han bildmässigt rör sig från det rent do-
kumentära till ett friare bildskapande. Thomas är medlem i Naturfotograferna.

10:15 Tom Svensson - Likt en ande

I en av världens största urskogar finns de, men man får nypa sig i armen för 
att vara säker på att man har sett dem. Dessa skogar med sin rika biologiska 
mångfald är nu hotad!

Tom är en ”bevarandefotograf som vill fästa vårt fokus på den biologiska 
mångfaldens betydelse. Tom är medlem i Naturfotograferna och i Internatio-
nal Environment Photographers Association (EPA)

11:30 Ingebjørg Fyrileiv Guldvik - Ett år med bländare 2.8
En resa i de nära landskapen. Tid och plats är frånvarande men ljus, färger och 
form är de viktiga elementen. Bilderna som är både konkreta och mer abstrakta 
presenteras i en årlig cykel.

Ingebjørg är 25 år gammal och kommer från mellersta Norge. Hon beskriver sig 
som blid, mån om detaljer och naturromantiker. Hon är utbildad i visuell kom-
munikation och blir lätt betagen av storlagen natur och visuella upplevelser. 
Ingebjørg är medlem i Biofoto och norska Naturfotograferna.

13.30 Magnus Lindbom, Vildmarken - mitt andra hem
En personlig berättelse om vild natur och hur hans upplevelser i de 
orörda landskapen har påverkat honom som människa och fotograf. 
Om det enkla livet och om eufori, tristess, glädje, rädsla, inspiration och 
mening i det vilda.

Magnus har hållit på med landskapsfotografi i drygt tio år och har en 
stark dragning till den nordiska fjällvärlden och Island. Magnus driver 
ett företag som arrangerar workshops och fotoresor i norden.

Bildföredrag i Kulturen lördag 2 november
14:45 Ole Jørgen Liodden - Magiska ögonblick
Ole Jørgen tar oss med på en fotografisk resa från Svalbard i norr 
till Antarktis i syd.

Ole Jørgen har en förkärlek till våra polarområden. Detta har bland 
annat medfört att han varit på 18 fotoexpeditioner på Svalbard och 
5 på Antarktis vilka bjudit honom många magiska möten med fåg-
lar och djur. Han har givit ut flertalet fotoböcker, den senaste, som 
handlar om att fotografera fåglar och djur kommer under året ut på 
svenska. Ole Jørgen är medlem i norska Naturfotograferna.

16:00 Prisutdelning i bildtävlingen samt Bildernas stad 

17:00 Patrik Leonardsson - Tjugo år i naturfotografins tjänst
En liten summering och tankar kring hans egen och naturfotografins ut-
veckling under tjugo år. Patrik berättar hur hans väg har varit samt hur 
han sett på sin omgivning, både fotografiskt och kollegialt. Ett kort bild-
spel, Vinter i ett sommarlandskap, följs av en föreläsning till bilder. 

Patrik är från Halmstad med Halland som sitt huvudsakliga arbetsfält. Han är 
författare till fem böcker och medlem i Naturfotograferna samt Photonatura

18:00 John Hallmén - Respektlös makrofotografering

John beskriver hur man med experimentlusta, ny teknik och respektlös-
het inför etablerade föreställningar kan få bättre makrobilder utan att det 
för den skull blir dyrt eller speciellt svårt!

John är en hängiven och innovativ insektsfotograf som med hjälp av den 
nya kameratekniken visar upp krypens värld. Han utsågs 2013 till årets 
naturfotograf av Naturvårdsverket och är just nu aktuell med boken Kryp 
samt en utställning på Naturhistoriska Riksmuseet.

21:00 Middag på Tånga Hed, med grillbuffé inkl. 1 starköl el 1 glas vin, kaffe & kaka - 250 kr

Biljetter kan du beställa här: http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/anmalan/
Evenuella osålda biljetter säljes i dörren strax före varje föreställning

http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/anmalan/


Vår traditionella närvarotävling kommer kommer nu att ersättas med en digital tävling. I stället 
för påsiktsbilder skall du skicka in dina bilder digitalt. Tävlingen är precis som under tidigare Na-
turfotofestivaler öppen för både amatörer och proffs. Prisutdelning sker under pompa och ståt 
på avslutningsdagen på stora scenen i Kulturen!

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  Bilden skall rymmas inom 1920*1080 pixlar (bredd*höjd)

  3  Bildstorlek är max 2 megapixlar

Inlämning
 3  Anmälan sker via webbformuläret här nedanför.  

 3  Ditt tävlingsbidrag ska vara inskickat senast fredag den 25 oktober 2013

Bedömning
 3  Bilderna bedöms anonymt 

 3  Vårgårda fotoklubb utser jury

 3  Juryns beslut kan inte överklagas

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

 3  Observera att betalning samt tävlingsbidrag skall vara oss tillhanda senast fredag den 25 oktober 2013

Priser & prisutdelning
 3  Prisutdelning kommer att ske lördag den 2 november ca kl 17:30 på stora scenen i Kulturen
 3  Tre priser delas ut:
 1:a pris är 3500 SEK
 2:a pris är 1500 SEK 
 3:e pris är 500 SEK
 

Varmt välkommen att delta!
Tävlingskommittén - Anders Wester, Gunwi Wadström och Günther Dippe

Du gör din anmälan på: http://vgfk.se/natur-2013-fototavling/
Där finns också de fullständiga tävlingsreglernaD
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http://vgfk.se/natur-2013-fototavling/


Natur2013
Presenterar i samarbete med fotograf Patrik Larsson 
tre seminarier i bildbehandling för naturfotografer

Seminarierna genomförs i Vårgårda Tänknikhus under lördagen 1 november och är 50 min långa. Kostnaden 
är 100 kr per seminarie eller 250 kr för alla tre. Varje seminarium startar 10 minuter efter bildvisningarna i 
Kulturen och är klara lagom till nästa bildvisning startar. 

Seminarie 1 – Start 10:25  
Organisera smart med Lightroom 5

 
Att du organiserar dina bilder så att du hittar dem 
igen är otroligt viktigt i ett smart arbetsflöde. Patrik 
kommer att visa dig hur du importerar och organi-
serar dina bilder på smartaste sätt för att göra det så 
snabbt och smidigt som möjligt. Du kommer att få 
massor med tips på hur du kan söka, hitta och sam-
la dina bilder. ”Mindre tid framför datorn innebär 
mer tid bakom kameran.” Patrik kommer även att 
hjälpa dig att undvika de fel som han själv har gjort 
genom åren.

Seminarie 2 – Start 13:40 
Framkalla dina naturbilder  
med finess i Lightroom 5

I ”framkallningsmodulen” är antalet verktyg inte lika 
många som i Photoshop, vilket ibland kan ses som 
en begränsning. Men Patrik anser att det är en fördel 
eftersom det blir lättare att hantera och gör att man 
snabbare lär sig hur allt fungerar och hur man kan 
kombinera olika verktyg för att få bästa resultatet.
Efter seminariet kommer du att bättre känna till vilka 
verktyg du ska jobba med, och hur du justerar dina 
bilder selektivt för snyggast resultat.
Patrik kommer också att gå igenom skillnaderna mel-
lan Lightroom 5 och tidigare versioner.

Seminarie 3 – Start 15:45 
Lightroom 5 för de inbitna 

Är du redan användare av Lightroom så är detta se-
minariet för dig. Patrik kommer att lägga fokus på de 
delarna som kan lyfta både din bild och ditt arbets-
flöde till nya nivåer. Du kommer bland annat lära dig 
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 kvalitet av din bild.

Patrik kommer också att förklara vad som är nytt och 
förbättrat i Lightroom 5 och hur det kan hjälpa dig 
att göra ännu bättre bilder.

Hjärtligt välkomna - Vårgårda Fotoklubb och Patrik Larsson
Anmälan gör du på vår webbplats http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/anmalan/

Patrik Larsson är medlem i Naturfotograferna och 
Photonatura samt lärare i naturfotografi och bildbe-
handling. 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 Ligh-
troom. För att hjälpa dig att komma ihåg får du en lat-
hund med de vikigaste momenten som tas upp under 
seminariet.
fotografpatriklarsson.se

facebook.com/fotografpatriklarsson

t.ex
http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/anmalan/
fotografpatriklarsson.se
facebook.com/fotografpatriklarsson


Andy Horner med elever 
Anke von Belino
Bilal Chebaro
Biofoto Sverige
Claes Hillén
Christer Karlsson
Christer Sjöberg
Dag Røttereng
Dykarklubben Kraken
Fyrklövern Foto
Gunnar Stenberg
Günther Dippe

Detta händer i sporthallen

Håkan Nunstedt
Hans Kongbäck
Ingebjørg Fyrileiv Guldvik
Jan Gustafsson
John Engström
John Hallmén
Jonathan Johansson
Jonna Bergström
Jukka Lausmaa
Lenny Johansson
Naturfotoforum
Patrik Leonardsson

Per Bergenheim
Per Lissel
Peter Fallberg
Photo Natura
Roland Johansson
Stefan Oscarsson 
Thomas Jågas
Tom Svensson
Tore Hagman
Ulf Lofterud
Ylva Sjögren

Sporthallen har öppet kl 9:00 - 17:00 endast under lördagen

Bildutställare:

Fabrikantdemonstrationer:
Fabrikanter, grossister och föreningar visar det senaste som hör till foto och bildframställning.

Astro Sweden
Benro Sverige
Biofoto
C-Infinity
Camera Natura
Canon
Eco Watch Wildlife Expeditions
F-stop
Gobi

Goecker AB
Görans Bild & Ramhall
In Nature West
Japanphoto
John Hallmén
Jonna Bergström
Lestra Naturfoto
Matterhorn
Natur&Foto

Naturfilmarna Stefan Quinth
Neva Books
Nikon
Ole Jørgen Liodden
Patrik Leonardsson
Photo Natura
Scandinavian Photo
Tidningen Foto

Natur 2013
© John Hallmén

Missa inte festivalfestligheterna på Tånga Hed
Fredag 1 nov kl 21:00 - Bekantskapsträff med buffé inkl. lättöl och kaffe - 200 kr

Lördag 2 nov kl 21:00 - Middag med grillbuffé inkl. 1 starköl el 1 glas vin, kaffe & kaka - 250 kr

Tånga Hed har fullständiga rättigheter



Fjällrävsunge på Island. Foto O
rsolya Haarberg/ W

ild W
onders of Europe.

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 fl ertalet 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). Nyckeln till framgången är Nikons passion för bilden 
och att du på bästa sätt ska kunna föreviga värdefulla minnen. nikon.se



Vålåbild AB • Bo Kristiansson
Tel: 0647- 35182 • Mob: 070-35 92 297

Mail: bosse@valabild.com

www.valabild.com

Minusgrader ute, plusgrader inne
Isolerade gömslen

specialanpassade för fotografer
Järv och lo patrullerar platsen och även björn. 

Hermeliner samt en del småfågel

Norrsken och månsken kostar inget extra.

Björn- och vargsafari i Finland

GÖMSLEFOTO
Prova en natt – en upplevelse!

publicationpapers.sca.com
SCA GRAPHIC PAPER NORDIC, Tel 060-19 46 70

SCA är Europas största privata skogsägare och vi tillverkar 
förstklassigt papper. Samtliga papperskvaliteter är certifie-
rade i enlighet med Forest Stewardship Council, FSC. Det 
är en  oberoende internationell organisation som arbetar för 

Välj tidningar som valt sitt papper med omsorg

utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk. Självklart 
uppfyller vi även miljökrav som TCF (blekt helt utan 
klorkemikalier), PEFC, Svanen, EU-Ecolabel och 
ISO 14001.
 

   fotoresor   till natur och kultur
• Toscana - böljande landskap och gamla byar
• Grekland - gudarnas berg Olympus
• Slovenien - Kranjska Gora, blommande berg
• Ecuador - Amazonas och kulturell mångfald
• Peru - Inkakultur och djungel
• Rumänien - en resa tillbaka i tiden
• Finland - björnsafari

inNature West, Gert Olsson
www.fotoutbildning.com

www.fotoutbildning.com

Här kan du bo under festivalen

Boende på hotell
  3   Paketpris per person boende i dubbelrum st á SEK 1700.
 Tillägg för enkelrum á SEK 450.
 I paketet ingår 2 x logi, 2 x frukost, bekantskapsträff fredag och middag lördag kväll.

 3  Endast logi med frukost 1-2 nov. i dubbelrum per bädd. st á SEK 550.

 3  Endast logi med frukost 2-3 nov. i dubbelrum per bädd. st á SEK 550.

 Tillägg för enkelrum per natt st á SEK 300.

Boende på vandrarhemmet Tånga Hed 
 3  Förläggning består av 2-, 3- och 4-bäddsrum. Kök och toalett finns i varje hus.
 OBS! Medtag lakan och örngott eller sovsäck samt handduk.

 3  Paketpris per person i 2-, 3-, eller 4-bäddsrum st á SEK 1100.
 Tillägg för enkelrum st á SEK 150.
 I paketet ingår 2 x logi, 2 x frukost, bekantskapsträff fredag och middag lördag kväll.

 3  Endast logi med frukost 1-2 nov. i flerbäddsrum per bädd st á SEK 300.

 3  Endast logi med frukost 2-3 nov. i flerbäddsrum per bädd st á SEK 300.

 Tillägg för enkelrum per natt st á SEK 100.

 3  Husvagnsplats på Tånga Hed per natt st á SEK 200.

 Beställning av inkvartering gör du här:  
 http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/anmalan/

http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/anmalan/


www.fs topgear .com

Camera  Packs ,  Bags ,  and  Accessor ies
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Mot nya höjder!

Med

Väl mött under allhelgonahelgen!

Hela programmet - tid & plats
Fredag den 1 november
12:00 Invigning av Natur 2013  Kulturen

12:15 Kristoffer Sahlén - Runt Kringelsbäcken  Kulturen

13:30 Jonna Bergström - Under ytan  Kulturen

14:45 Dag Røttereng - Ö under vingar av stål och fjäder  Kulturen

16.00 Magnus Elander - Arktis, en värld i förändring  Kulturen

17.15 Bilal Chebaro - Små och stora ögonblick  Kulturen

18.30 Stefan Oscarsson - Därför är det så kul att plåta fågel och djur Kulturen

21.00 Bekantskapsträff med buffé  Tånga hed

Lördag den 2 november

09:00-17:00 Fabrikanter och bildutställare visar upp sig  Sporthallen

09:00 Thomas Jågas, Fjällnära ljus - om landet, livet och ljuset  Kulturen

10:15 Tom Svensson - Likt en ande  Kulturen

10:25 Seminarie 1 - Organisera smart med Lightroom 5  Tänknikhuset

11:30 Ingebjørg Fyrileiv Guldvik - Ett år med bländare 2.8  Kulturen

13.30 Magnus Lindbom, Vildmarken - mitt andra hem  Kulturen

13:40 Seminarie 2 - Framkalla dina naturbilder med finess i LR 5  Tänknikhuset

14:45 Ole Jørgen Liodden - Magiska ögonblick  Kulturen

15:45 Seminarie 3 - Lightroom 5 för de inbitna  Tänknikhuset

16:00 Prisutdelning i bildtävlingen samt Bildernas stad  Kulturen

17:00 Patrik Leonardsson - Tjugo år i naturfotografins tjänst  Kulturen

18:00 John Hallmén - Respektlös makrofotografering  Kulturen

21:00 Middag med grillbuffé   Tånga hed

Beställda biljetter och nycklar till boende hämtas i sporthallen med start fredag


