
Vårgårda Fotoklubb bjuder in till naturfotofestival 3-4 november

2017Natur



Välkommen till ”Natur 2017”, den 35:e naturfotofestivalen i ordningen som arrangeras av Vårgårda 
fotoklubb. Märk väl, den Trettiofemte! Tack vare festivalkommitténs och våra medlemmars ideella 
insatser kan vi traditionsenligt under allahelgonhelgen åter bjuda på naturfoto av högsta klass i Vår-
gårda.

Vi är glada över att - även i år - ha ett riktigt brett startfält bland bildvisarna i kulturen. Här ryms 
många genrer av naturfotografi: djur, landskap, makro, abstrakt, dokumentärt, färg och svartvitt. 
Flera av fotograferna släpper nya böcker under året. Vi vågar utlova ett stort antal goda bilder och 
även många goda berättelser.

I sporthallen finner du som vanligt produkter från olika leverantörer inom fotografi. Här kan du 
både testa och köpa fotoutrustning eller kanske boka en gömslenatt eller en fotoresa. Här finns också 
en diger fotoutställning som du inte får missa, en stor källa till inspiration.
Bilder och prylar i all ära, men den sociala samvaron har varit och är väl så viktig under festivalhel-
gen. Här kan du träffa likasinnade under gemytliga former på bekantskapsträffarna. Här möter du 
såväl gamla som nya vänner. Många är de gemensamma bokidéer och projekt som tagit sin början 
under festivalen genom åren. 

Viktigast av allt är ni, vår trogna publik! Utan er, ingen festival. Så nu kraftsamlar vi för att ni ska 
få en bra upplevelse och trivas här under festivaldagarna. Tillsammans gör vi NATUR 2017!

Väl mött i Vårgårda allahelgonhelgen 3 – 4 november - Festivalkommittén

Omslagsbild - © Jari Peltomäki



Kulturen Fredag 3 november 12:15 Jukka Lausmaa, Mina skogar - året runt i västsvensk natur

Skogen bjuder på fantastiska möjligheter för 
naturfotografen och den finns ofta på nära håll.  
I sitt föredrag bjuder Jukka med oss året runt 
till sina favoritskogar i Västsverige. Med sina 
bilder skildrar han skogens färger, detaljer, 
stämningar och invånare med ett personligt 
uttryck.

Jukka är född i Finland, uppvuxen i Udde-
valla, men sedan länge bosatt i Göteborg. Till 
vardags jobbar han som forskare inom med-
icinsk teknik. En stor del av fritiden ägnas åt 
naturfotografi, helst i skogen. Jukka är med-
lem i Photonatura och i Naturfotograferna.



13:30 Johan Hammar, Svenska sötvatten - en upptäcktsresa över och under ytan

Sötvattensspecialisten, fotografen och filmaren Johan Hammar har se-
dan barnsben snorklat omkring i sjöar och åar. För tre år sedan bestäm-
de han sig för att berätta om våra sötvatten. Nu tar Johan åhöraren med 
på en upptäcktsresa ner under ytan och upp i luften. Sällan fotograferade 
arter och miljöer får liv med Johans engagerade och kunniga berättande. 

Vi möter flera av de arter som är beroende av våra sötvatten och som 
är en del av den fantastiska mångfald som finns i och nära våra sötvat-
ten. En mångfald som är starkt påverkad av hur illa vi har hanterat våra 
vatten genom århundraden. Men vi får också ta del av lösningen där Jo-
han påvisar att naturvårdsinsatser är livsnödvändiga inte minst för oss 
människor. 

Möt Johan på scenen i Kulturen men också i sporthallen under lördagen, där kommer du att kunna uppleva under-
vattensvärlden i 360 Virtual Reality utan att bli blöt. 



14:45 Frida Hermansson - På okänd väg jag vandrar

Frida Hermanssons fotografiska resa tar ständigt nya rikt-
ningar och leder henne till oväntade platser, spännande 
möten och viktiga insikter. Små och stora ögonblick, hem-
mavid eller långt borta, fartfyllda äventyr eller harmonisk 
stillhet - alla med den gemensamma nämnaren - kärleken 
till naturen.
I sitt bildföredrag 
vill Frida förmedla 
de känslor hon har i 
mötet med naturen. 
Visa var hon tankar 
energi och inspire-
ras. Frida tar er med 
hem till sin träd-
gård där tornfalken 
häckar och där rävungarna bjuder på lek, till favoritplatser-
na längs Gotlands kust, till de vidsträckta vyerna på Island 
och berättar en historia om ett triangeldrama som utspela-
de sig mellan isbjörnar på Svalbard. Frida arbetar till var-
dags som grafisk formgivare vilket ofta återspeglas i hennes 
bilder. Hon har haft ett flertal utställningar och publicerats 
i såväl digital som analog press, samt kommer att synas i 
Mitt i Naturen på SVT under hösten.



Johannes Rydström arbetar som översättare och fotograf vid Linnéuniversitetet. 
Han har ett starkt natur- och fågelintresse sedan barnsben, vilket startade då han 
kom i närkontakt med lunnefåglar redan vid sex års ålder. 
Johannes lägger störst vikt vid linjer, mönster, former och placering när han 
fotograferar fåglar. Han ägnar sig mycket sällan åt ren porträttavbildning.   
- Alla vet ju hur en rödhake eller havsörn ser ut, menar han, jag strävar efter att 
inkorporera fåglar som detaljer i deras livsmiljöer – allra helst med starka grafis-
ka element. Johannes är medlem i Naturfotograferna samt reseledare för Avifau-
na Naturresor.

16:00 Johannes Rydström, Fåglar – grafiskt och komposition



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:  
Gunnar Aus, Ylva Sjögren, Lena Martinsson,  
Per Lissel, Günther Dippe, Nina Frydenlund, och Mikaela Friberg.



18:30 Brutus Östling - Inte bara fåglar
Brutus Östling behöver kanske inte någon närmare presentation. Efter elva fågelböcker, varav tre har valts till Årets Pandabok av Världsnaturfonden, 
WWF, och en vunnit Augustpriset, var det för något år sedan dags för honom att vända kameran mot andra områden än rena fågelmarker.  
I denna bildvisning möts vi av savannens däggdjur, våra närmaste släktingar apdjuren, arktiska isbjörnar och mycket mer.  
För den riktiga fågelfreaken kan det mycket väl hända att Brutus låter oss träffa några udda typer av sångfåglar, metal heroes.



Kulturen Lördag 4 november 09:00 Jørn Areklett Omre - Att fota där jag lever
Jørn Areklett Omre visar bilder från sitt bokprojekt ”Närmiljö” med bilder från området där han bor. Han kommer också visa bilder 
från många andra platser där han själv hämtat inspiration. Jørn har arbetat med foto i över trettio år och det som intresserar honom 
mest är de små och stora landskapen. I det lilla landskapet arbetar han också med makroobjektivet. På senare tid har djur och fåglar 
fått en allt större betydelse för honom så det fotografiska bordet kommer att vara dukat med alla typer av naturbilder som vi hoppas 
ska passa även den riktigt kräsne. Jørn har varit ordförande i Norska Naturfotograferna och i Bio-Foto Østlandet.



10:15 Tobias Dahlin, Insjöar – där sagan möter verkligheten 
Tobias Dahlin är just nu aktuell med en ny bok som också är utgångspunkten för hans föredrag. Han tar oss med till en vacker, bubblande och förtrollande sagovärld som många har inom gång-
avstånd men som väldigt få människor har sett. Under årstidernas gång visar han upp den svenska insjöns bedårande skönhet med dess fascinerande invånare men berättar också om människans 
negativa påverkan på densamma. Dessutom beskriver han de utmaningar som man ställs inför som uv-fotograf. Tobias har i flera år tävlat framgångsrikt i uv-foto och bl a representerat Sverige 
i tre världsmästerskap. Han har flera framskjutna placeringar i internationella fototävlingar. Tobias har tidigare gett ut två böcker och har tilldelats Hasselbladstiftelsens naturfotostipendium. 
Han är medlem i PhotoNatura och i Naturfotograferna.



11:30 Sven Persson 
Det närproducerade landskapet

- Som landskapsfotograf är det lätt att hänföras av storslagna 
naturscenerier från världens alla hörn. Man reser mycket och 

gärna för den perfekta bilden, ett jagande som mest inbringar re-
produktioner av redan välfotograferade miljöer. Med tiden inser man 

att det är i sitt eget närområde, i mitt fall östra Skåne, de verkligt intressan-
ta bilderna finns. Väder- och årstidsväxlingar kan följas på nära håll. På köpet 

upptäcker man en annan slags natur, mer lågmäld och diskret och utan den ytliga 
skönhet som snabbt fångar ögat. Man märker att man är något helt äkta på spåret. 

Sven Persson har mångårig erfarenhet som professionell fotograf. Uppdrag inom reklam 
och lifestyle varvas med det som ligger honom varmast om hjärtat - landskapsfotografering.  

Bildstilen är klassisk med formmässigt stabila kompositioner och mångsidighet ett kännetecken. 
Stora landskap tas med samma säkra hand som detaljer och abstrakta motiv. Sven har gett ut en hand-

full böcker och haft ett antal separatutställningar, nu senast aktuell med böckerna Göinge det gröna rum-
met (2016) och Storkens återkomst (2017). Sven är medlem i föreningen Naturfotograferna i Sverige.



 15:15, Jari Peltomäki, The Evolution of a Birdman

- Jag kommer att återge min egen fotografiska historia ge-
nom mina bilder. Började skåda fågel som liten grabb och 
tog mina första svartvita bilder 1978. Sedan följde 25 års 
aktivt diabildsfotande tills den digitala eran började 2003. 
Jag kommer att visa några av mina favoritbilder, varav en del 
har lett till utmärkelser, och berätta historierna bakom dem. 
Kamerautrustningen har under åren genomgått en evolu-
tion – men det har också jag, Fågelmannen.

Jari arbetar idag som vildmarksfotograf, bor i Finska Oulu 
och är grundare till Finnature Ltd, som arrangerar vildmark-
sturer. Han har som sagt fotograferat i snart 40 år, varav de 
sista 20 professionellt. Passionen är fågelfoto och ugglorna 
är Jaris favoritmotiv. 



16:45 Erlend & Orsolya Haarberg, Laponia – storslagen stillhet 
Under de fyra sista åren har paret Haarberg tillbringat mer än sju månader i tält i Laponias vildmark. Ett projekt som startade med ett uppdrag 
från National Geographic 2013 och som efterhand växte till en ambitiös plan om att ge ut en bok från detta kanske Skandinaviens vildaste och 
minst tillgängliga område. Långa turer i detta landskap har präglat både Erlend och Orsolya och har blivit en plats där de funnit stillhet och inre 
ro. Bildföredraget visar deras tolkningar av naturens stillhet, allt från storslagna vyer till de små obetydliga detaljerna.

Erlend Haarberg och Orsolya Haarberg har arbetat tillsammans som frilansfotografer sedan 
2004. Orsolya flyttade från Ungern till Norge detta år. Deras specialiteter är att fotografera 
landskap och djur i Skandinavien. I dag bor de i Trondheim men tillbringar varje år mer än sex 
månader fält på olika uppdrag och personliga projekt.
Tillsammans har Erlend och Orsolya arbetat med flera långsiktiga projekt i de nordiska länder-
na. De tillbringade tio månader på Island för att fotografera de stora kontrasterna i det ständigt 
föränderliga vulkaniska landskapet i Nordatlanten. Detta följdes av ett projekt i deras hemland 
där de i flera etapper utforskade kusten, allt från de mest väderutsatta kuststräckor till de mest 
skyddade fjordarmar. De senaste åren har de färdats många månader i Laponia för att kunna för-
medla stora och små naturupplevelser med sina kameror. Ett urval av bilder från de ovannämn-
da projekten har publicerats i National Geographic i både USA- och internationella utgåvor. 
Deras bilder har tilldelats en rad priser vid de mest renommerade internationella tävlingarna.
Deras fotografiska arbete har hittills resulterat i fyra böcker: Lapland - the Alaska of Europe, 
Iceland - Land of Contrasts, Iceland in all its Splendour och Laponia - storslagen stillhet.



18:00 Ragnar Axelsson - Faces of the North

Ragnar Axelsson är född och uppväxt på Island och startade som 
16-åring sin utbildning till fotograf i en traditionell fotoateljé. Re-
dan som 18-åring tog han jobb som fotograf på Islands då ledande 
tidning, Morgunblaðið och sedan dess har han arbetat med sitt 
livslånga projekt, att fotografera natur och människor i norr.
Sedan tidigt 80-tal har han rest runt i Arktis och fotograferat Inui-
ternas liv i norra Kanada och Grönland. Han har också följt bönder 
och fiskare i hela Nordatlantiska regionen samt ursprungsbefolk-
ningen i norra Skandinavien och Sibirien. Hans fotografiska berät-
telser har blivit uppmärksammade i internationell media som t ex 
Time Magazine, Life, Stern, GEO m fl. Det har också resulterat i 
flertalet böcker och 2011 gjorde BBC, NDR, ARTE and ITVS en 
dokumentärfilm om Ragnars arbete, Last Days of the Arctic  – Cap-
turing the Faces of the North. 
Ragnar Axelsson, eller RAX som han kallas bland vänner,  kommer 
att visa bilder och berätta om livet och utvecklingen i Arktis. Han 
understryker hur viktigt detta är för kommande generationer och 
han berättar stolt att hans bok ”Faces of the North” vann det stora 
isländska litteraturpriset förra året. Detta var första gången någon-
sin en fotobok vann detta pris.
Varmt välkomna att njuta av RAX på festivalens sista föredrag!



Seminarium 1 – Start 12:40
Bildbehandling i Lightroom 

I framkalla-modulen är antalet verktyg begränsade. Det 
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 seminari-
et kommer du att ha kunskap om vilka verktyg du ska 
jobba med och hur du justerar dina bilder selektivt för 
bäst resultat. Du kommer också få kunskap om hur du 
slår samman panorama och HDR och får det snyggt.

Seminarium 2 – Start 14:15 
Bildbehandling i Photoshop

Med kunskap i Photoshop kan du verkligen få fram det 
bästa i dina bilder. Många skräms lite av att Photoshop 
är så stort så under seminariet kommer du att få kun-
skap om vilka de viktiga verktygen är och när du ska 
använda dem. Du kommer bland annat att lära dig hur 
du bemästrar lager och lagermasker för att kunna juste-
ra bara vissa delar i bilden. Jag kommer också visa sätt 
att jobba i delar av bilden med en större noggrannhet 
än du kan göra i Lightroom. 

presenterar i samarbete med fotograf Patrik Larsson  
två seminarier i bildbehandling för naturfotografer

Natur 2017

Lär dig bildbehandla dina naturbilder i Lightroom och Photoshop. 

Idag är fotograferingen bara en del av det du som fotograf gör och när du kommer till bildbehandlingen kan du för-
ädla känslan som skapats vid fotoögonblicket. Du kan också styra hur betraktaren ser bilden och bildbehandla fram 
en tydligare komposition. Under dessa två seminarier kommer du att lära dig justeringar och tekniker som gör att du 
kan ta fram den fulla potentialen i dina bilder. Du kommer även att få videoguider med alla tekniker så att du efteråt, 
i lugn och ro hemma, kan studera och verkligen använda justeringarna på dina egna bilder. 
 
Patrik Larsson är medlem av Naturfotograferna 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. 
Han driver också Grandimage Printstudio där han jobbar med att skriva ut bilder åt fotografer. Kom och lyssna på 
Patrik som på ett pedagogiskt och lättsamt sätt lär dig om bildbehandling i Lightroom och Photoshop. 
Seminarierna hålls i Tänknikhuset lördag 4 nov. Anmälan gör du på vår webbplats http://festival.vgfk.se

fotografpatriklarsson.se
facebook.com/fotografpatriklarsson



© Ylva Sjögren

I samband med Natur 2017 har vi vår återkommande  
fototävling där såväl amatörer som proffs är välkomna att delta. 

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   
   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 4 november ca kl 21 på festen i Tånga hed
 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 placering ger 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

DIGITAL FOTOTÄVLING - NATUR 2017



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

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

Boende på hotell/värdshus

  3   Mathias Kök & Rum, Hotell, Vårgårda (Gamla Värdshuset)

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

  0322-62 37 00, 070-6907988, mikael@mikaelsgarden.com

  3   Herrljunga Hotell & Konferens (Gamla Gyllene kärven)

  0513-222 40 - stefan@herrljungahotell.se

 

  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

 

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

 Jukka Lausmaa, Johan Hammar och Frida Hermansson 

 
 3  Fredagspaket Nr 2 - 300 kr
 Johannes Rydström, 20x20 - 7 fotografer på en timma och Brutus Östling
  
 3  Fredagspaket Nr 3 - 600kr  
 Alla 6 bildföredrag under fredagen 

3  Bekantskapsträff fredag med buffé inkl 1 glas öl el vin, kaffe & kaka på Tånga hed 350 kr

Lördag 4 november  
 
3  Lördagspaket Nr 1 - 300 kr
 Jørn Areklett Omre, Tobias Dahlin och Sven Persson 

 3  Lördagspaket Nr 2 - 300 kr
 Jari Peltomäki, Erlend & Orsolya Haarberg och Ragnar Axelsson RAX  
 
 3  Lördagspaket Nr 3 - 600kr 
 Alla 6 bildföredrag under lördagen 
 
 3  Lördagsmiddag med buffé inkl 1 glas öl el vin, kaffe & kaka på Tånga hed 350 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



Hela programmet - tid & plats

Fredag den 3 november
12:00 Invigning av Natur 2017                      Kulturen

12:15 Jukka Lausmaa, Mina skogar - året runt i västsvensk natur                   Kulturen

13:30 Johan Hammar, Svenska sötvatten - en upptäcktsresa över och under ytan              Kulturen

14:45 Frida Hermansson - På okänd väg jag vandrar                      Kulturen

16:00 Johannes Rydström, Fåglar – grafiskt och komposition                    Kulturen

17:15 20x20 - 7 fotografer på en timma                      Kulturen

18:30 Brutus Östling - Inte bara fåglar                      Kulturen

21.00 Bekantskapsträff med buffé                      Tånga hed

Lördag den 4 november
09:00-16:30 Fabrikanter och bildutställare visar upp sig                      Sporthallen

09:00 Jørn Areklett Omre - Att fota där jag lever                      Kulturen

10:15 Tobias Dahlin, Insjöar – där sagan möter verkligheten                      Kulturen

11:30 Sven Persson, Det närproducerade landskapet                      Kulturen

12:30 - 15:15 Extra lång lunchpaus med avbrott i Kulturen med tid för §dig att besöka sporthallen eller våra seminarier

12:40 - 13:30 Bildbehandling i Lightroom med Patrik Larsson                    Tänknikhuset

14:15 - 15:05 Bildbehandling i Photoshop med Patrik Larsson                    Tänknikhuset

15:15 Jari Peltomäki, The Evolution of a Birdman                      Kulturen

16:45 Erlend & Orsolya Haarberg, Laponia – storslagen stillhet                    Kulturen

18:00 Ragnar Axelsson RAX, Faces of the North                      Kulturen

20:30 Middag med grillbuffé  samt prisutdelning i bildtävlingen                       Tånga hed

Beställda biljetter hämtas i sporthallen med start fredag morgon

Gunnar Aus, Ylva Sjögren, Lena Martinsson, Per Lissel, Günther Dippe, Nina Frydenlund och Mikaela Friberg.  


