
Vårgårda Fotoklubb bjuder in till naturfotofestival 2-3 november

2018Natur



Vårgårda Fotoklubb hälsar alla välkomna till Natur 2018! Med ett gediget program av och med många spännande naturfotografer. 
Det är ni, som är våra gäster och som gör att vi inom Vårgårda Fotoklubb och Festivalkommittén känner att vi kan och vill bjuda er 
på bästa möjliga naturupplevelser genom kameran. En festival som denna kräver ett stort engagemang och många frivilliga krafter 
som ska jobba. Därför är det mycket trevligt att få bjuda till festival även i år.

Att fotografera har snabbt blivit något nästan alla kan göra. Med dagens mobiltelefoner så är det mycket enkelt och snabbt att ta 
en bild. Men att ta steget från mobiltelefonen till dagens utrustning för fotografering är stort. Det är ändå fascinerande att se hur 
många unga fotografer som väljer detta steg och utmanar med nya spännande motiv. Den digitala världen inom fotografin erbjuder 
fotografen att alltid ha rätt film i kameran - annat var det på den analoga tiden! Men att sätta film i en gammal analog kamera har 
rönt en viss renässans hos unga fotografer.

Det är inte bara bildvisningarna i kulturen som erbjuds utan även fotoutställningen i Idrottshallen finns 
att betrakta. Vår förhoppning är att även den ska locka er besökare till nya spännande miljöer. Vårgårda 
fotoklubb känner sig stolt över att även detta år kunna erbjuda en mycket bra mässhall för produktutstäl-
larna där det går att köpa och komplettera utrustningen för nya fotoäventyr. Eller köpa sig en bok fylld 
med inspiration från andras äventyr. Kvällarnas begivenheter med bekantskapsträff och festivalmiddag 
sätter en extra krydda i festivalen. Där kan ni få träffa era fotovänner eller skapa nya kontakter som sätter 
igång inspirationen. På festivalmiddagen presenterar vi vinnarna i årets bildtävling.
Så än en gång Varmt välkomna till årets Naturfotofestival i Vårgårda!

Väl mött i Vårgårda allahelgonhelgen 2 – 3 november!  
Ingemar Thulin, (Ordförande på bild ovan) och festivalkommittén 

Omslagsbild - © Wenche Dahle



Kulturen Fredag 2 november 12:15 Björn Albinsson, Bevingat

Det var med fåglar Björn Albinsons naturintresse börja-
de redan som liten grabb. För ganska exakt 40 år sedan 
tog han sina första bilder med pappans lilla Agfa, inte 
det enklaste att fotografera fågel med precis. Numera 
är Björn är en hängiven naturfotograf och medlem i Vår-
gårda fotoklubb. 

Genom åren har blivit många resor både i och utanför 
Sveriges gränser mest med fokus på fågel, men dom sis-
ta 15 åren har intresset för fjärilar, makro och landskap 
utvecklats. Naturen är den bästa avkopplingen för Björn 
även om alltid drivet finns där att hitta nya motiv och 
att lära sig mer om vår vackra natur. Han kommer ge 
oss små smakprov från många av sina resor. Från Island 
i norr till Antarktis i söder, från USA i väst till Thailand i 
öst och även inslag från vår svenska närmiljö.



13:30 Peter Gerdehag, 
Gammelsverige à la Gerdehag
Sedan 1980 har Peter Gerdehag dokumenterat vårt äldre odlingslandskap, 
främst i det karga och steniga Småland. Det var i grevens tid. Nu är alla de 
mjölkkobesättningarna borta och med dem den tidens sätt att inrätta sitt 
liv efter kornas klocka och behov. I tusentals år var korna den pelare som 
var grunden för varje familjs överlevnad. Peter Gerdehag har dokumenterat 
detta med en konstnärlig verkshöjd som renderat till ett flertal utmärkelser. 
Han kallar detta livsverk för sin gåva till det svenska folket.
Jordbruket är 10 000 år gammalt på vår jord. Peters bilder visar verkligheten 
strax före den storskaliga tidens intåg på vår landsbygd. Bilderna är därför 
helt unika och omöjliga att ta om. Lagt foto ligger. Välkomna till Landet 
som inte längre är! Våra förfäders rika verklighet och mångfaldens hemvist.



14:45 Helén Hjalmarsson - Runt min husknut Följ med Helén Hjalmarsson runt sin husknut till det lilla i det 
stora landskapet. Skogen är hennes energikälla och där fångar 
hon oftast en detalj i det stora hela där ljuset har en stor bety-
delse.
Helén är en Skånetös som bor mitt i Skåne/Höör i skogen sedan 
tonåren. Efter 22 år i byggbranschen är hon tillbaka i vården 
och jobbar som undersköterska i nattpatrullen, hemtjänsten. 
- Min stora passion och energikälla är att få vara ute i skog och 
mark med min kompanjon Bosse (hund) och bästa kompis ka-
meran. Med mina bilder vill jag använda ljuset och det kreativa 
för att skapa en berättelse och en känsla av en detalj i det lilla 
landskapet, berättar Helén med stor närvaro.



Heikki Willamo är yrkesfotograf sedan 1982. Har gett ut 21 böcker, både ensam och tillsammans med kollegor och haft ungefär lika många utställningar. Han har djupt 
intresse för gammelskogen och djuren, i synnerhet relationen mellan människa och djur. Heikki fascineras av gammal hällkonst och myterna bakom den. Denna gång får vi 
träffa Heikki i en bildberättelse om hans relation till skogen. - Tidsperspektivet sträcker sig över tjugo år tillbaka med tyngdpunkten i nutiden och i mitt sökande av skogen, 
en skog som alltid funnits inom mig, berättar Heikki när fotoklubben tar sig ett snack med honom inför festivalen.

16:00 Heikki Willamo, Skogen inom mig



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:  
Peter Björklund, Eva Danelius, Katarina Holmström, Jens Hauser,  
Susanne Rundlöf Forslund, Sylwia Grabinska och Bengt Christensen



18:30 Joakim Odelberg, One Planet One Life One Chance
Förutsättningen för livet på jorden är ett levande, hälsosamt hav. Joakim Odelberg, filmare, fotograf, inspi-
ratör och programledare vill ta med er på en resa som börjar i havet och slutar i havet och allt där emellan.  
Joakim kommer att prata om de stora problem männskligheten står inför idag men han kommer också ta upp 
hur man kan lösa en del av dem. Joakim jobbar enbart med bevarande, miljö och hållbarhetsfrågor, med fokus 
på hotade arter och naturområden både på land och i hav i världen. 



Kulturen Lördag 3 november 09:00 Peter Rosén, Lappland - himlarnas magi Världen är full av fjäll, frodiga land-
skap, friska vatten och fascineran-
de kulturer. I Lappland samlas allt 
detta i en särskild magi. Himlarnas 
magi.

Norrsken och midnattssol härskar 
över varsin årstid. Färgstarka fon-
der till ett landskap fyllt av fantas-
tiska äventyr. Följ med på en resa 
genom Lapplands extrema årsti-
der som snabbt växlar från hårt till 
gästvänligt.

Under föredraget delar Peter med 
sig av sina smultronställen i Lapp-
lands natur som han fotograferat 
sedan 1992. Han ger även tips på 
hur du själv fångar tex. norrsken 
på bild.

Peter Rosén är smålänningen som 
kom till Abisko 1999 som biolog 
och miljöforskare. Idag bor han 
även i Luleå och jobbar heltid som 
naturfotograf. Lappland har en 
särskild plats i hans hjärta, vilket 
är lätt att förstå. Fjällandskapet, de 
varma människorna och de drama-
tiska himlarna har någonting att 
erbjuda alla, året runt. Peter söker 
alltid ny inspiration och utforskar 
nya sätt att bredda fotograferandet. 
Han är fotografen bakom böcker-
na ”Aurora Borealis i Lappland” 
och ”Midnattssol över Lappland” 
och driver LapplandMedia AB. 
Han delar gärna med sig av sin 
långa erfarenhet som professionell 
fotograf till andra intresserade un-
der sina fotokurser.



10:15 Pål Hermansen, Historieberättelse och naturmeditation

Naturbilder skildrar oftast stämningar 
och upplevelser, men inte sällan är 
de starkaste och viktigaste bilderna  
de som också förmedlar en historia. 
Pål Hermansen tycker om att arbeta med projekt som 
berättar om interaktionen mellan natur och människa. I föredaget  
visar han bilder från sina två sista större projekt, om bilkyrkogården som 
naturreservat och ejdrar, de vilda fåglarna som har haft den största betydelsen 
för människorna i Norden. Pål avslutar sitt föredrag med en helt annan typ av  
naturfotografi, en liten naturmeditation som springer ur hans fascination att avslöja  
landskapets hemligheter från ovan. Pål Hermansen har genom nästan 50 år varit aktiv med  
fotografering och har givit ut 35 böcker. Han har haft en rad utställningar och är vida publicerad 
och prisad internationellt. Han gillar att jämna ut gränserna mellan naturfotografi och andra typer fotografi.



11:30 Erik Johansson, Fånga det omöjliga
 

Hur går det till när Erik Johansson skapar sina omöjiga bilder? Från idé och plannering till fotografering och efterarbete. Varifrån kommer inspira-
tionen? Kan och får man manipulera bilder hur som helst?
Erik Johansson är en fotograf och bildkonstnär som kombinerar olika fotografier för att skapa omöjliga platser. Det handlar snarare om att fånga en 
idé än ett ögonblick. Ofta med naturen som ett återkommande element.



15:15 Roine Magnusson, Fotografier Roine Magnusson  bjuder oss Fotografier - nära fåglar, men också en sväng förbi en analog barndom där himlen fortfarande är blå. Roine är en 
fotograf som söker okonventionella sätt att närma sig bilden. Han porträtterar kor och träd som de personligheter de är i böckerna Kor, en kär-
lekshistoria (årets pandabok 2012) och Till träden. Han flyger ultralätt flygplan över Sverige i Nils Holgerssons fotspår under arbetet med Den 
underbara resan (Årets pandabok 2007). Han har under de senaste 25 åren jobbat med bilder inspirerade från naturen. Det har varit en dröm 

sedan dess att få ge ut en fågelbok. ”Nära fåglar”, tillkommen tillsammans med 
författarparet Mats och Åsa Ottosson, blev resultatet av månaders fotogra-

fering på Svenska fågelstationer. Nära fåglar är tionde boken i verkslis-
tan, den blev nominerad till Augustpriset 2017 

och utsågs till vinnare i Svensk bok-
konst. Samma år utsågsRoine 

till årets naturfotograf.



16:45 Wenche Dahle, I ljuset från ett hav

Wenche Dahle bor i Flatanger, en vacker kustkommun i norska Tröndelag. Wenche är utbildad sjuksköterska och har en examen i drama, musik och hantverk. Sedan 2014 
har foto varit en stor del av hennes liv, vill du veta varför så ska du inte missa detta bildföredrag!
- Friluftsliv betyder mycket för mig och vår familj. Naturen är till stor hjälp särskilt när jag i perioder har hälsoproblem. Naturen kräver inget, den bara ger och det ger 
mig ro och vila i vardagen. Mitt föredrag handlar om att ta en kort paus i vardagen, att andas in frisk luft. Se det vackra som vi har omkring oss och att känna efter var vi 
står. Lyssna till fågelsången och vågorna, att känna vinden i håret en sommardag. Men också regnet som piskar i ansiktet och de mörka skyarna som far förbi på himlen 
en vinterdag. Jag hoppas att mina bilder kan ge dig inspiration och kanske ge några av er en känsla och andra tankar, ett minne eller hopp, säger Wenche vid en pratstund 
med festivalkommittéen.



18:00 Mats Andersson, Nature Diary

Mats Andersson är konst- och naturfotograf. Han har varit mycket framgångsrik 
med bilder de senaste åren. Både på festivaler, i media och som prisad vinnare i 
ett antal olika tävlingar, bland annat tre mycket meriterande utmärkelser; Wildlife 
Photographer of the Year 2016 (vinnare svart-vita klassen), Årets nordiska naturfo-
tograf 2016, Årets naturfotograf 2016 (Naturvårdsverket Sverige). 
Mats har givit ut tio böcker, och bildföredraget vi kommer att få se på festivalen i 
Vårgårda bygger på den alldeles nya boken, Nature Diary, med personliga bilder 
och berättelser från åren 2009-2018.

Varmt välkomna att njuta av Mats 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 2018

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 3 nov. Anmälan gör du på vår webbplats https://festival.vgfk.se

fotografpatriklarsson.se
facebook.com/fotografpatriklarsson



Sporthallen lördag 3 november
Bildutställning med gästutställare & farbrikantutställning
Under lördagen ställer fotografer från hela Norden ut sina alster i Sporthallen. Det långa lunchuppehållet i kul-
turen under lördagen är ett utmärkt tillfälle att besöka utställningen. Här kan du njuta av bilderna i egen takt, 
prata med andra fotografer och inspireras av den bredd som finns inom naturfotografin. 
Vill du själv vara med och ställa ut är du varmt välkommen att ansöka senast den 2 september.
Ansökan gör du via https://festival.vgfk.se/stalla-ut-dina-bilder/

I sporthallen finns även vår stora produktutställning och där kommer våra samarbetspartners visa upp allt ifrån 
fotoresor och workshops till kameror, objektiv, stativ, fotoböcker, utskrifter, ramar och diverse fototillbehör.

Fritt inträde i sporthallen som är öppen mellan: 09:00-16:30
Inträde till bildutställningen: 50 kr - har du helkort går du in gratis
De senaste åren har vi haft en medlemsutställning där medlemmarna i Vårgårda fotoklubb själva skriver ut och 
hänger sina bilder i en gemensam utställning, så även i år.

Vi har dessutom den goda traditionen att varje år ha en gäst-
utställare och i år hälsar vi Anna Ulmestrand från Göteborg 
välkommen.
 
- Jag har alltid uttryckt mig på ett kreativt sätt, i allt från musik, 
konst, dans eller foto och trivs bäst bland det jag behärskar bland 
färg och form. För mig är färg liv och energi, och form en riktning 
och berättelse. Välkommen till min sagovärld, säger Anna då bild-
gruppen tar sig ett snack med henne under planeringsarbetet.  

Anna har tidigare varit på kulturens stora scen och visat bilder. Vi 
i Vårgårda fotoklubb är jätteglada att ha henne tillbaka, denna 
gång som gästutställare.



I samband med Natur 2018 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 21 oktober 2018

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 3 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.
Pristagare 1-5 kommer att bli kontaktade i förväg och kommer att bjudas på festivalmiddagen
Samtliga pristagares bilder kommer att publiceras på vår webbplats

Varmt välkommen att delta!  
Tävlingskommittén 

Du gör din anmälan på: https://festival.vgfk.se/fototavling/
Där finns också de fullständiga tävlingsreglerna

DIGITAL FOTOTÄVLING - NATUR 2018



Här kan du bo under festivalen
Under festivalen har vi 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 (hotels/inns)

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

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

  0322-62 37 00, mikael@mikaelsgarden.com

  3   Herrljunga Hotell & Konferens (Avstånd/distance: Ca 16 km)

  0513-222 40 - info@herrljungahotell.se

 

  3   Grand Hotell Alingsås, (Avstånd/distance: Ca 23 km)

  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 (also RV/Caravan).

 

Biljetter till bildvisningarna
3  Helkort - alla bildvisningar under festivalen - 1100 kr 
 
Fredag 2 november  
 
 3  Fredagspaket Nr 1 - 350 kr

 Björn Albinsson, Peter Gerdehag och Helén Hjalmarsson 

 
 3  Fredagspaket Nr 2 - 350 kr
 Heikki Willamo, 20x20 - 7 fotografer på en timma och Joakim Odelberg
  
 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 375 kr

Lördag 3 november  
 
3  Lördagspaket Nr 4 - 350 kr
 Peter Rosén, Pål Hermansen och Erik Johansson 

 3  Lördagspaket Nr 5 - 350 kr
 Roine Magnusson, Wenche Dahle och Mats Andersson  
 
 3  Lördagspaket Nr 6 - 600kr 
 Alla 6 bildföredrag under lördagen 
 
 3  Festivalmiddag lördag med buffé inkl 1 glas öl el vin, kaffe & kaka på Tånga hed 375 kr 
 Under festivalmiddagen håller vi prisutdelning i bildtävlingen

Beställning av biljetter gör du här:  https://festival.vgfk.se/biljetter/
Eventutellt osålda biljetter säljes i dörren strax före varje föreställning



Hela programmet - tid & plats
Fredag den 2 november
12:00 Invigning av Natur 2018                      Kulturen

12:15 Björn Albinsson, Bevingat                      Kulturen

13:30 Peter Gerdehag, GAMMELSVERIGE à la GERDEHAG                      Kulturen

14:45 Helén Hjalmarsson, Runt min husknut                      Kulturen

16:00 Heikki Willamo, Skogen inom mig                      Kulturen

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

18:30 Joakim Odelberg, One Planet One Life One Chance                      Kulturen

21.00 Bekantskapsträff med buffé                      Tånga hed

Lördag den 3 november
09:00-16:30 Fabrikanter och bildutställare visar upp sig                      Sporthallen

09:00 Peter Rosén, Lappland - himlarnas magi                      Kulturen

10:15 Pål Hermansen, Historieberättelse och naturmeditation                    Kulturen

11:30 Erik Johansson, Fånga det omöjliga                      Kulturen

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

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

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

15:15 Roine Magnusson, Fotografier                      Kulturen

16:45 Wenche Dahle, I ljuset från ett hav                      Kulturen

18:00 Mats Andersson, Nature Diary                      Kulturen

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

Peter Björklund, Eva Danelius, Katarina Holmström, Jens Hauser, Susanne Forslund, Sylwia Grabinska, Bengt Christensen


