
Vårgårda Fotoklubb bjuder in till 
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Natur 2014



Ständigt fascineras vi av vad som går att åstadkomma med en ka-
mera och många är vi som gläds åt riktigt bra bilder. Fotografiet 
kan, som inget annat medium, öppna ögonen för det okända.

De kan belysa, dokumentera 
och avslöja. Bra bilder talar till 
våra känslor. De ”tvingar” oss 
att stanna upp. 

Det är mer än 30 år sedan Vår-
gårda Fotoklubb anordnade 
Sveriges första naturfotofesti-
val. Och snart är det dags för 
ännu ett evenemang. Vi i fo-
toklubben är stolta över festi-
valen och att den efter alla år 
fortfarande lockar så många 
besökare. Att arrangemanget 
blivit känt långt utanför lan-
dets gränser är extra roligt.

Idag är intresset för foto-
grafi större än någonsin och 
flödet av bilder är enormt. 
Detta går hand i hand med intresset av att bli en bättre fotograf.  
Naturfotofestivalens betydelse som inspirationskälla och mötesplats 
för likasinnade kan därför inte underskattas. Att få lyssna till ett antal 

fotografer och se deras bilder kan begeistra och bli inspiration över det 
vanliga. För många blir resan till Vårgårda extra spännande när våra 
kamerafabrikanter visar upp den senaste tekniken på marknaden.

Bland programnyheterna i år 
hör inte bara nya fotografer som 
föreläser och ställer ut bilder. 
Nu ger vi publiken 60 minuter 
Pecha Kucha. Det går ut på att 7 
fotografer visar 20 bilder var, där 
varje enskild bild visas i 20 sek-
under. Deltagarna har alltså bara 
6 minuter och 40 sekunder på 
sig att framföra sitt inlägg, inn-
an det är dags för nästa fotograf 
att ta plats på scenen.  Uppläg-
get ställer krav på presentatören 
som i och med upplägget måste 
fokusera på det viktiga. 

För att genomföra en festival av 
det här slaget krävs en stor ar-
betsstyrka, som helt ideellt, år 
efter år, bistår med sin hjälp och 
sitt kunnande.  För dessa med-

lemmar har uppskattande kommentarer och glada tillrop varit spor-
rande belöningar för det jobb 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 2014 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. 

Vi vill också slå ett extra slag för utställningarna i sporthallen, som 
många av besökarna missar, men som är mycket sevärda. I år kommer 
vi just därför att utöka lunchavbrottet i bildvisningarna så att alla 
får tid att besöka sporthallen. Skärmarna kommer vanlig ordning att 
fyllas av enskilda fotografers bilder. Utöver naturfotografiska bilder 
fylls sporthallen till brädden av allt ifrån fältutrustning till kameror, 
objektiv, fotoböcker, skrivarpapper och ramar.

Vi i Vårgårda Fotoklubb hälsar dig varmt välkommen till Natur 2014!

OMSLAGSBILD - © Ivar Bjørdalsbakke

  John Hallmén berättar om makrofotografering under förra årets festival



12:00 Invigning - Vårgårda kommunchef hälsar alla välkomna!

12:15 Serkan Günes - I huvudet på fotografen Serkan Günes
Serkan bjuder på en bildvisning där han delar med sig av sin syn på 
den egna fotograferingen och sina tankar om skapandet av landskaps-
bilder. Vi får också svar på vad hans drivkraft egentligen kommer i från.
Serkan Günes (f. 1980, Istanbul), bosatt i Stockholm sedan år 2000, 
började fotografera vid 22 års ålder. Genom kameran upptäckte han 
den svenska naturen och det nordiska ljuset. 
Serkan gestaltar naturens variationsrika landskap, stora som små. Bil-
derna karaktäriseras av hans kritiska sätt att välja ljus, det som idag 
blivit hans signum.

13:30 Göran Ekström - Från tanke till bild
Många djur och naturbilder kommer till spontant under tillfälliga förhållan-
den. Andra skapas under mer långsiktiga och målmedvetna omständigheter. 
Hur planeras intressanta djurbilder?
Göran är yrkesverksam som skrivande naturfotograf sedan många år. Han sål-
de sin första bild i oktober 1966. Han har givit ut två böcker, ”I lappugglans 
skog” och ”Skogens hemligheter”. Göran har medverkat i TV och radio med 
naturinslag, både på riks och lokalplanet. Han har fått arbetsstipendium från 
Sveriges författarfond 2014.

14:45 Kai Jensen - Ljusjägaren
I snart 20 år har Kai Jensen jagat ljuset med sin kamera. Han har gjort 
fantastisk resa genom stora och små landskap, och har haft magiska 
möten med djur och fåglar. Ljuset är hans bästa vän och största fiende.  
- Naturen slutar aldrig att överraska, den ger mig inspiration och  livsvilja. 

Kai är ordförande i Norska Naturfotograferna NN. Han blev Norsk mästare 
i Naturfoto i 2008 och har skrivit en bok om sin hemmaskog, Nordmarka. 
Han var också med och startade tidningen Natur&Foto och har publicerat  
många artiklar i tidningar och tidskrifter.

Bildföredrag i Kulturen fredag 31 oktober
16.00 Ewa Gustafsson - Mitt Värmland
Ewa kommer att ha sitt närområde som utgångspunkt för sitt fö-
redrag. Natur, djur- och fågelliv under olika årstider. Hon är Värm-
ländska och bor med man, hund och två katter i Karlstad. Hon har 
dessutom en gård i Svanskog. Den är utgångspunkt för hennes 
dagliga fototurer i västra Värmland under vår och höst. En por-
tion ödehus och skrotbilar från Värmland kommer också att ingå.  
 
- Efter en period av arbetslöshet tog jag för ett tag sedan ett drastiskt 
beslut. Jag hoppade helt enkelt av systemet och startade eget, vilket gjort att jag disponerar en stor del av 
min tid till att fotografera. Detta hade dock ej varit möjligt utan stöd från min man, så en får tacke!

17.15 PECHA KUCHA invaderar Vårgårda 
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 väcka publikens sinnen.  
Fotograferna är: Frida Hermansson, Claes Hillén, 
Mats Grimfoot, Ivar Bjørdalsbakke, Mia Olovsdotter,  
Fredrik Boo och Viktor Sundberg. 
 
 

18.30 Lenny Johansson - Jakten på det vilda
Lenny visar ett bildprogram där han skildrar vilda djur och fåglar i Sverige. 
Ni bjuds på allt från vårens orrspel till tidiga höstmorgnar i älgmarkerna. 
Lenny hade fiske som sitt stora intresse fram tills den digitala fototekniken 
kom. Sedan 2005 har han haft ett passionerat intresse för naturfoto med 
huvudsaklig inriktning på djur- och fåglar. Mest söker han sina motiv i när-
heten av Alingsås där han är bosatt och tillsammans med två bröder driver 
en mekanisk verkstad. Idag ägnas all ledig tid åt naturfoto och han menar att 
det är en viktig avkoppling som håller vardagsstressen borta. För Lenny har 
fotograferingen också gett ökad kunskap om det levande i naturen. Bildvis-
ningen under Natur 2014 är Lennys första för en större publik. 

21:00 Bekantskapsträff på Tånga Hed med buffé inkl. 1 starköl eller 1 glas vin, kaffe och kaka



09:00 Mats Andersson - Möten
Konst- och naturfotografen Mats Andersson mötte Heikki Willamo 
hösten 2011 på Vårgårda Naturfotofestival där de båda hade bildvis-
ning. De tyckte om varandras bilder, började växla mail och bestämde 
sig efter några månader för att börja med ett gemensamt bild och 
bokprojekt. Sedan dess har de båda jobbat med nya bilder i sina res-
pektive hemländer - Sverige och Finland. De träffades även i Finland 
sommaren 2012 samt våren 2013 för att fotografera mårdhund, 
björn och järv. Det hela resulterade i djup vänskap och boken MÖTEN 
som gavs ut  våren 2014. Nu visar Mats ett bildprogram med boken 
som utgångsläge, dock utan Heikki som tyvärr inte kan deltaga.

10:15 Josefin Nilsson - Berättande bilder 
Det finns ett hav. Ett hav som har världsrekord i bottendöd. Det finns ett land. Ett 
land där ett av sexton miljömål kan nås. I föredraget ”Berättande bilder” beskriver 
fotografen Josefin Nilsson sitt arbete för att skildra miljöproblematik i bilder. Josefin 
studerar för tillfället till biolog och journalist, med målet att skildra miljöproblema-
tik och lösningar. Till dags datum har Josefin gjort tre böcker och haft 11 utställ-
ningar på olika platser i Sverige. Hon skänker alltid överskottet från sitt fotografiska 
arbete till välgörande ändamål. Josefin är medlem i Photonatura.

11:30 Tom Schandy - Vilda Blickar
Tom Schandy har i många år rest jorden runt för att skildra djur och 
natur, ofta handlar dessa möten om hotade arter. Tom bjuder på en 
mix av sina personliga upplevelser i kombination med med fakta om 
dessa arters biologi och ekologi, men inte minst de många hot vår 
natur står inför. Föredraget är en personlig berättelse om en livs-
lång passion, med smakprov från Afrika, med bl a lejon, lemurer och 
etiopiska stamfolk, till Syd-Amerika med jaguarer och pumor. Det 
blir också glimtar från hans nordiska arbete, och då kommer man 
inte undan hans stora intresse för ugglor och spelande fåglar. Tom Schandy är fotograf, författare och re-
daktör för tidningen Natur&Foto. Han har vunnit väldens största naturfototävling, BBC Wildlife Photograp-
her of the Year och givit ut över 20 böcker. Han har också publicerat ett okänt antal reportage i tidningar 
och  har han vunnit Svenska WWF’s Pandabok-pris.

12:30 - 14:15 EXTRA LÅNG LUNCH MED TID ATT BESÖKA SPORTHALLEN

Bildföredrag i Kulturen lördag 1 november
14:15 Prisutdelning i bildtävlingen Natur 2014 samt Ungdomstävlingen - Bildernas stad

15:15 Christer Karlsson - En resa i sinnet

”En resa i sinnet” är en bildberättelse med tyngdpunkt på svenska västkustens 
landskap. Christer Karlsson tar oss med på upplevelser från makrots lilla värld 
till utblickar mot havets horisont. Det blir en resa som med tankens och fan-
tasins hjälp bjuder på många upplevelser. Vad är egentligen stort och vad är 
litet? Har en blomma en själ och går den att fånga på bild? Vad är det i naturen 
som skänker ro åt sinnet? Kom och njut av betraktelser från karga klippors 
skönhet till de gamla ekarnas närmiljö. Christer arbetar med forskning på 

läkemedelsbolaget AstraZeneca i Mölndal och är en hängiven naturfotograf.

16:45 Carsten Egevang - ”Man spiser da isbjørne!”

Grönland är med sina fantastiska landskap och motiv en drömplats för fotogra-
fer. Men naturen är inte en plats man bara njuter av – här lever man fortfaran-
de av djuren. Carsten Egevang berättar och visar bilder av sitt favoritdjur i den 
arktiska faunan, ett djur som endast väger 150 gram. Han skildrar också hur 
det är att vara på resa med de lokala jägarna.

   Carsten Egevang är forskare i arktisk biologi, men betraktar sig själv som 
traditionell naturfotograf. I tjugo år har Carsten dokumenterat de grönländska 
djuren – och de människor som jagar dem. Han har tagit emot priser i en flera internationella fototävlingar, 
blivit utsedd till ”Årets danska naturfotograf” och givit ut flera fotoböcker om Grönland.

18:00 Rolf Støa - I mina landskap
- I mina bilder försöker jag förmedla de upplevelser jag har i naturen. I sto-
ra och små landskap fångar jag det signifikanta i form, färg, ljus och stämning. 
Det kan vare både vid kusten, längs bäckar och älvar, i skogen, vid insjöar, i kul-
turlandskapet eller på fjället. Rolf Støa tog sina första steg i Trysil i Norge, men 
har bott större delen av sitt liv i Romerike, en bit utanför Oslo. Rolf har alltid haft 
foto som en viktig del av livet. I ungdomen var det en viktig avkoppling från ar-
bete. Under senare år har det blivit den dagliga aktiviteten som pensionär.  
- Om mina bilder kan inspirera publiken i Vårgårda till att aktiv värna naturen vore 

det det bästa betyg jag kan få. Rolf är medlem i Norska Naturfotograferna och i Biofoto.

21:00 Middag på Tånga Hed, med grillbuffé inkl. 1 starköl eller 1 glas vin, kaffe och kaka 
Biljetter kan du beställa genom att klicka här: http://vgfk.se/natur-2014/anmalan/



Vår traditionella närvarotävling är numera ersätt av en digital tävling. I stället för påsikts- 
bilder skall du skicka in dina bilder digitalt. Tävlingen är precis som under tidigare Natur-
fotofestivaler öppen för både amatörer och proffs. Prisutdelning sker under pompa och ståt 
under 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  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 fredag den 24 oktober 2014

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 24 oktober 2014

Priser & prisutdelning
 3  Prisutdelning kommer att ske lördag den 1 november ca kl 14:30 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-2014-fototavling/
Där finns också de fullständiga tävlingsreglernaD
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© Mats Andersson

http://vgfk.se/natur-2013-fototavling/


Här kan du bo under festivalen
Under årets festival har vi tyvärr ingen möjlighet att administrera ert boende.

Vi kommer därför istället att här ge er ett antal alternativ till boende med kontaktuppgifter 
till vandrarhem och hotell i Vårgårda med omnejd. Ange kodordet ”Natur2014”.

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

 0322-62 30 20, mathias@a-kej.se

  3   Herrljunga Hotell & Konferens (Gamla Gyllene kärven)

 0513-222 40 - info@herrljungahotell.se

 

  3   Grand Hotell Alingsås, 0322-67 01 00

 

  3   Mikaelsgården Vårgårda, Värdshus

 0322-62 37 00, mikael@mikaelsgarden.com

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

 

Biljetter till bildvisningarna
3  Helkort - alla bildvisningar under festivalen - 1100 kr 
 
Fredag 31 oktober  
 
 3   Fredagspaket Nr 1 - 300 kr

 Serkan Gunes, Göran Ekström och Kai Jensen

 

 3  Fredagspaket Nr 2 - 300 kr
 Ewa Gustafsson,  Pecha Kucha (7 fotografer på 1 timma) och Lenny Johansson
  
 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

Lördag 1 november  
 
3  Lördagspaket Nr 1 - 300 kr
 Mats Andersson, Josefin Nilsson och Tom Schandy

 3  Lördagspaket Nr 2 - 300 kr
 Christer Karlsson, Carsten Egevang och Rolf Støa  
 

 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://vgfk.se/festivalen/natur-2014/anmalan/
Evenuella osålda biljetter säljes i dörren strax före varje föreställning

http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/anmalan/
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Mot nya höjder!

Med

Väl mött under allhelgonahelgen!

Hela programmet - tid & plats

Fredag den 31 oktober
12:00 Invigning av Natur 2014      Kulturen

12:15 Serkan Günes - I huvudet på fotografen Serkan Günes  Kulturen

13:30 Göran Ekström - Från tanke till bild      Kulturen

14:45 Kai Jensen - Ljusjägaren      Kulturen

16.00 Ewa Gustafsson - Mitt Värlmland      Kulturen

17.15 Pecha Kucha - 7 fotografer på en timma     Kulturen

18.30 Lenny Johansson - Jakten på det vilda      Kulturen

21.00 Bekantskapsträff med buffé      Tånga hed

Lördag den 1 november
09:00-17:00 Fabrikanter och bildutställare visar upp sig   Sporthallen

09:00 Mats Andersson - Möten      Kulturen

10:15 Josefin Nilsson - Berättande bilder      Kulturen

11:30 Tom Schandy - Vilda Blickar      Kulturen

12:30 - 14:15 Extra lång lunch med tid att besöka sporthallen

14:15 Prisutdelning i bildtävlingen samt ”Bildernas stad”   Kulturen

15:15 Christer Karlsson - En resa i sinnet      Kulturen

16:45 Carsten Egevang - ”Man spiser da isbjørne!”    Kulturen

18:00 Rolf Støa - I mina landskap      Kulturen

20:30 Middag med grillbuffé       Tånga hed
Beställda biljetter hämtas i sporthallen med start fredag


