
Vårgårda Fotoklubb bjuder in till Naturfotofestival 1-2 november

Natur2019



Omslagsbild: © Eva Kronvall

Som alla känner till så är en kedja aldrig starkare än den svagaste länken. Vårgårda Fotoklubb genomgår just nu en generationsväxling. Trots 

det är vi 50 medarbetare som arbetar frivilligt under kvällar och helger med att ordna allt för att en lyckad festival med rikt innehåll ska 

kunna genomföras. 

Det arbetet påbörjades innan den föregående festivalen avslutades. Hela denna stab av medarbetare och dess ledning gör ett enastående 

arbete, som förtjänar uppmärksamhet. Som ordförande för fotoklubben är det härligt att se hur denna långa kedja av frivilliga, länkade vid 

varandra, arbetar med den 37:e naturfotofestivalen på ett föredömligt sätt. 

Jag tackar kommittén och alla i arbetsgrupperna för det konstruktiva arbetet och de mycket gedigna insatserna trots att det stundtals har krävt 

omfattande arbete med kort framförhållning! Alla har på ett ypperligt sätt bidragit till den solida grund vi nu står på inför höstens naturfotofestival!  
— Günther Dippe 

Årets fotofestival har temat Nordiska bilder och visar prov på bredd och även nya ansikten i 

dessa sammanhang. Vår förhoppning är att det skall skapa inspiration och glädje för yngre 

fotografer att komma ut i vår nordiska natur. Men även de äldre fotograferna ska känna att det 

inte enbart är de stora resorna som gör bilderna. Det är fotografen som är sökaren och genom 

kameran visar att naturen finns där ute. 

Festivalen ger även fotografer och naturintresserade möjlighet att besöka en rik produktmässa 

med ett stort och varierat utbud. Besökaren kan i sitt eget tempo betrakta bilderna från de 

många bildutställarna. 

På fredagskvällens bekantskapsträff och lördagens festivalmiddag med prisutdelning får 

besökarna ett gyllene tillfälle att möta nya och gamla vänner under trevliga förhållanden.  

Vårgårda Fotoklubb hälsar dig hjärtligt välkommen till fotofestivalen Natur 2019!

Ingemar Thulin 
Ordförande

Vårgårda Fotoklubb hälsar dig välkommen till Natur 2019!

Günther Dippe 
Sammankallande 
Festivalkommittén



Christer Karlsson 
Fredag kl. 12:15 

Christer arbetar som global projektledare på AstraZeneca i Mölndal och 
bor i vackra Åsa i norra Halland. Han är ordförande i företagets 
fotoklubb. 

Detta blir andra gången han är bildvisare i Naturfotofestivalen. Christer 

är publicerad i Camera Natura (December 2010) och han har haft flera 

utställningar på Vårgårda Naturfotofestival. 

Webbplats  Epost

Föredragshållarna presenterar sig

Mia Olovsdotter 
Fredag kl. 13:30 

Mia bor i Alingsås och är naturkunskapslärare. Hon är medlem i 
naturfotoföreningen PhotoNatura samt Vårgårda Fotoklubb.  

När hon var 6 år gammal valde hon att inte äta godis på ett helt år för att 
tjäna ihop 100 kr. För de pengarna köpte hon sin första kamera. Numera 
fotograferar hon både landskap och djur samt motiv från makrovärlden. 
Utsnitten och berättartekniken varierar beroende på vilka känslor hon vill 
lyfta fram i sina bilder. 

Webbplats  Epost

Niklas Nilsson 
Fredag kl. 14:45 

Niklas är 32 år och bosatt i Göteborg. Naturen har sedan barnsben varit 
en stor passion och undervattensvärlden har alltid fascinerat Niklas. 

År 2011 blev startskottet för hans dykkarriär, men även starten på ett 
nytt fotografiskt kapitel. Undervattensfotografering gav nya svåra 
utmaningar som i sin tur skapade idéer om nya unika naturbilder. 2018 
blev han Svensk mästare i undervattensfotografering. 

Webbplats  Epost

Jonas Classon 
Fredag kl. 16:00 

Jonas arbetar som fotograf för både tidningar och tv-program men är 
mest känd för sina fågelbilder. 

Intresset för just fåglar startade efter en lång sjukdomshistoria där mötena 
i naturen hjälpte honom att tillfriskna och så småningom blev trappsteg in 
till ett liv som fågelfotograf på heltid. Jonas driver ett eget galleri där han 
visar sina bilder och ger snart ut sin första bok. 

Webbplats  Epost

Kai Jensen 
Fredag kl. 18:30 

Kai er en miljøengasjert naturfotograf, lysjeger og selverklært 
naturromantiker. Han elsker friluftsliv, vakre soloppganger og 
morgentåke. Med kamera i hånd er han hele tiden på jakt etter nye 
opplevelser, nye fotomotiver. Men det har ikke alltid vært slik. Kai vil 
fortelle om hvordan han først oppdaget naturen, og deretter gjennom 
naturfotograferingen fant en unik og umistelig natur, som vi må ta 
bedre vare på. 

Webbplats  Epost

Thomas Johansson 
Lördag kl. 09:00 

Thomas är född och uppvuxen i Örebro. Utbildad civilekonom. Egen 
företagare inom bilskadereparationsbranschen i sitt yrkesverksamma liv. 

Livsnjutare, seglare, akvarellmålare, naturfotograf och naturmänniska. Han 
har rest runt i världen till bl.a. Amazonas, Botswana och Svalbard. Thomas 
njuter nu sitt otium i Bergslagens djupa skogar med paradiset precis 
utanför dörren. Bilderna visar han under föredrag, på utställningar och på 
Facebook. 

Epost
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Eva Kronvall 
Lördag kl. 10:15 

Eva beskriver sig så här: ”Jag heter Eva Kronvall och jag är fågelfångare! Mitt 
fångstredskap är min kamera och mina jaktmarker är min närmiljö och de 
naturreservat och sjöar jag har runt husknuten. Drivkraften i mitt fotograferande är 
sökandet efter Ljuset med stort L, det speciella ljus som man kan uppleva fysiskt, 
men som är så flyktigt och svårt att fånga med kameran. När jag fotograferar drar 
mitt skönhetssinne igång; går det jag har i sökaren just nu att omsätta till en bild 
jag kan hänga på väggen alternativt visa för en publik? Jag är ofta inbjuden som 
föredragshållare vid fotofestivaler, temadagar och för föreningar med naturfokus. 
Jag ställer ut mina bilder både på separat- och samlingsutställningar - jag är 
medlem i VSKG (Västra Skånes Konstnärsgille)”.  Webbplats  Epost

Föredragshållarna presenterar sig

Göran Strand 
Lördag kl. 11:30 

Göran jobbar som fotograf sedan 2002 och har alltid haft en stor passion 
för fotografering och astronomi. Han har hittills publicerat två böcker, 
Jämtlandsnatt gavs ut 2012 och Ljusår – ett år av ljus kom ut 2016. 

Han har bidragit med film- och bildmaterial till många svenska och 
internationella produktioner, och 2014 använde bandet Coldplay en av 
hans norrskensfilmer i musikvideon ”A sky full of stars”. Göran har också 
haft en rad olika utställningar runt om i landet och håller i workshops och 
föreläsningar inom astrofoto. Göran har utsetts till årets bästa svenska 
astrofotograf 2013 och 2016.  Webbplats  Epost

Sylwia Grabinska 
Lördag kl. 15:15 

Sylwia är född i Polen, utbildad som civilekonom, med stort hjärta för fotografi. För 
cirka 12 år sedan lämnade hon sitt hemland för att hitta sitt paradis i ett 
skandinaviskt land. Under sju år bodde hon i Västerbottens län djupt i de svenska 
skogarna. Där ändrade hon sin livsstil totalt; bytte sina högklackade skor till 
fjällskor och började utforska naturens skönhet. I dag bor hon i Norge i en liten 
men väldigt vacker by, Lyngstad som ligger i närheten av Atlanthavsvägen. I Norge 
utvecklade hon fort sina kunskaper och erfarenheter inom fotografi och hittade 
äntligen den typ i fotografering som ligger närmare hennes hjärta: landskap och 
makrofotografering.  Webbplats  Epost

Ola Jennersten 
Lördag kl. 16:45 

Ola är biolog på Världsnaturfonden WWF. En naturtyp som han engagerat 
sig i är de traditionella fodermarkerna, ängar och naturbetesmarkerna, där 
humlorna har en nyckelroll. Den andra delen är internationell naturvård 
där han grävt ner sig i skydd av tigrar och kommunicerat tjuvjakt och 
illegal arthandel i bland annat två böcker. Med ett stort personligt 
naturintresse och 30 år på Världsnaturfonden sammanfattar dessa två djur 
hans liv rätt bra. Han är sedan många år medlem i Naturfotograferna (/N) 
och förmedlar bilder genom TT Nyhetsbyrån och WWFs Hive.  Epost

Dag Røttereng 
Lördag kl. 18:00 

Dag kommer fra Midt-Norge, og startet med naturfoto tidlig på 1980-tallet. 
Han er medlem av både BioFoto og Norska Naturfotografer/NN. Dag har holdt sine 
foredrag og avanserte bildespill i alle nordiske land, og har vist bilder under 
fotofestivalen i Vårgårda flere ganger. Flere av Dag Røtterengs artistiske bilder har 
hatt suksess i internasjonale fotokonkurranser, og han vil vise bilder som er høyt 
premierte i verdens toneangivende naturfotokonkurranser som bl.a. "GDT European 
Wildlife Photographer of the Year" i Tyskland, "Global Awards" i Russland og 
"Wildlife Photographer of the Year" i England.  Webbplats

Patrik Larsson (seminarier) 
Tänknikhuset lördag kl. 12:40 och 14:15 

Patrik är fotograf och driver printstudion Grandimage.  
Som fotograf har han alltid jobbat mot att den printade bilden är 
slutresultatet. Ett fokus som har påverkat hur han fotograferar, tänker 
och bildbehandlar. Han har genom alla workshops och kurser alltid 
älskat att dela sin passion och kunskap om både fotograferingen och 
den utskriva bilden.  Webbplats  Epost

Vi återger de norska texterna på originalspråket. Vid behov kopierar du det norska ordet eller meningen som du inte förstår och klistrar in det på translate.google.se.
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Kulturen Fredag 1 november 12:15 
Christer Karlsson, När bilder berättar

Kameran har för mig alltid varit en given följeslagare i naturen till den grad att 
jag känner mig ”naken” om den inte är med. Jag brukar säga att det är kameran 
som tar mig ut på alla fina upplevelser. Min fotografering har utvecklats från 
dokumentära till det mer abstrakta och filosofiska.  

Allra roligast tycker jag att det är när motiven bjuder på en mental resa och öppnar för 
funderingar om livet själv. För mig är en viktig del av livets mening att njuta av ljuset och 
vädrets skiftningar. Med öppet sinne kan en tidig morgon med makrooptiken bli som en 
resa till planeten mars. Det är med fascination jag bjuds in till nya världar. Med kameran 

vill jag förmedla berättelser och upplevelser kring motiven. Det är alltid stunder som 
berör. 
Christer bjuder oss med på en varierad bildberättelse i öppna landskap från västkustens 
stränder, ängsmark till norska fjäll. 



Det alltid är en utmaning för mig att skapa ett uttryck och en känsla i en 
bild som gör motivet rättvisa. Om betraktaren sedan får en bildupplevelse 
av den känslan jag försökt fånga, tillför den ett mervärde till min bild. 

Mia vistas gärna i skog och mark, särskilt när dimmorna sveper över 
landskapen och vattenytorna. Hon anser sig vara en naturens sakletare, 

eftersom hon letar motiv utifrån de bildfrön som dyker upp som bildidéer hos 
henne. Hon söker den alltmer sällsynta vilda naturen i hemmamarkerna 
utanför Göteborg, men även i de norska landskapen.  

Under föredraget kåserar Mia utifrån egna bildfrön i form av bildprojekt och 
självbilden som naturfotograf med utgångspunkt från de olika 

fotograftyperna ─ jägaren, hantverkaren, poeten och berättaren. Hon känner en nyfikenhet och 
glädje i att utforska olika delar av naturfotografin och föredraget kommer därför att bjuda på en 
blandning av landskaps- och fågelbilder samt bilder från miniatyrvärlden.

13:30 Mia Olovsdotter, Bildfrön



14:45 Niklas Nilsson, Nordiska vatten - hemligheter under ytan

Våra nordiska vatten döljer en sällan skådad värld med intressant 
djurliv och mäktiga undervattenslandskap. Från den minsta gölen 
till det djupaste havet hittar vi ett fantastiskt djurliv och under 
fördraget berättar Niklas om sina möten i naturen och hur man 
bär sig åt för ta dessa bilder.



”Varför fotografera fåglar?” Så inleder Jonas Classon sitt föredrag om sin stora 
passion - fågelfotografering. Vi tas med på en djupdykning i olika fotoprojekt och 
får bland annat tips på hur man överlistar lappugglor och andra fåglar. 

Med mina bilder försöker jag gå bortom det som i folkmun kallas klassisk 
naturfotografi. 

Jag försöker hålla den kreativa processen vid liv genom att ständigt utmana mig själv 
och hitta nya sätt att ta mina bilder till nästa nivå. 

Till exempel kan jag genom mina erfarenheter som pressfotograf applicera tekniker 
och utrustning till mina projekt som normalt inte är förstahandsvalet för en klassisk 
fågelfotograf. 

Jag letar ofta efter grafiska samspel när jag komponerar mina motiv och ljuset får 
alltid styra var jag positionerar mig. 

Att ha naturen som arbetsplats är verkligen en gåva. Att ständigt vara ute ger 
fantastiska upplevelser vilket tagit mig djupare in i fåglarnas värld. Genom mitt 
föredrag vill jag ta med er dit - till fåglarnas värld!

16:00 Jonas Classon, Fåglarnas värld!



Vi bjuds på en spännande timme där 7 fotografer visar 20 bilder 
vardera. Varje bild visas i exakt 20 sekunder, vilket ger varje fotograf  
6 minuter & 40 sekunder att stimulera publikens sinnen. 

Fotograferna är: 

Annika Dsign, Björn Carlsson, Eva Wistemar, Frode Wendelbo, 
Marie Kantermo, Mattias Hammar och Ulf Lofterud

Fredag kl. 17:15 

Sju fotografer visar 20 x 20



18:30 Kai Jensen, Med hjertet i naturen 
Kai er lysjegeren som trives best tett på ville dyr og fugler, tett på naturens stillhet og ro. Men, 
naturidyllen slår stygge sprekker når våre skoger hugges ned, når natur forsvinner, og 
vindkraftanlegg truer våre siste villmarksområder. 

I over tjue år har jeg rendyrket den klassiske naturfoto stilen, det er her jeg føler meg hjemme. Jeg 
jakter på de dagene der lys og stemning er på sitt aller fineste, det er de dagene jeg lever for.



Kulturen Lördag 2 november 09:00 
Thomas Johansson, I min vildmark

Ljus, känsla och komposition med en konstnärlig touch är ledord för Thomas 
Johansson. Fotograferar spontant vad som kommer i hans väg och aldrig med stativ. 
Ytterst sällan från gömsle. 

Jag vill förmedla en känsla med mina bilder. En känsla som ska locka till tankar och 
längtan till naturen. 

I min bildvisning tar jag bl.a. er med i kajaken in i min vildmark under magiska 
morgnar med älvdans och mystik. 

Vi sticker ut med bryggbåten på sjön hemmavid och fotar lommar, tranor och 
sångsvanar. I Bohuslän far vi ut med motorbåten till Väderöarna och hälsar på sälarna. 
Några fler platser i Sveriges fantastiska natur besöks också.



10:15 Eva Kronvall, Fågelns år - en naturlyrisk betraktelse 
Följ med på en årslång vandring i det skånska landskapet i Evas sällskap! Vi letar oss fram genom risiga skogar i april för att nå 
fram till gråhakedoppingens sjö och klättrar upp i träden för att komma nära hackspettar och lövsångare under 
sommarmånaderna. Vi spanar ut över vidsträckta ängar där storspovens flöjtande hörs långt i den stilla vårmorgonen. Vi 
bevittnar ett gök-drama i miniatyr och följer jordugglans jakt i skymningen. Vi ger oss ut före soluppgången för att få uppleva 
lärkans första drillar i den tidiga våren och drar på oss stövlarna innan vi smyger ner till sjön där skäggdoppingarna spelar.  

Under sina femton år som naturfotograf har Eva mer och mer riktat in sig på att förmedla känslan i fotoögonblicket och den 
ordlösa kontakt hon ibland får med fåglarna. Hon vill med sin kamera fånga fågelns speciella uttryck, eller personlighet om 
man så vill. Hon visar i sitt föredrag också prov på den bildharmoni som är så viktigt för henne genom den bakgrund hennes 
bilder oftast har. 

En oharmonisk bakgrund gör hela bilden oharmonisk, säger hon. Ett skeende, även i fågelvärlden, framhävs bäst med en 
någorlunda stillsam bakgrund. Ofta går det att fixa vid fototillfället, ibland räcker det att ändra kameravinkeln, annars kan du 
kanske flytta dig en meter åt ena eller andra hållet. 

Att titta ut över ängarna där dimslöjorna ännu inte har lyft och att höra lärkorna drilla i soluppgången ger mig en obeskrivlig 
lyckokänsla. Morgonen är min tid på dygnet, nu blir den din också under fyrtiofem minuter! Den känsla av harmoni som jag 
upplever i naturen vill jag dela med mig av och samtidigt skapa nyfikenhet och en önskan hos betraktaren att själv utforska 
fågelvärlden. 

Med sitt föredrag och med vandringen genom fyra årstider vill Eva förmedla stämning, ljus, känsla - det som är specifikt just för 
henne.



11:30 Göran Strand, Ljus och Ljusfenomen

Genom sina bilder berättar Göran om sin passion för astronomi, ljus och 
olika ljusfenomen som kan ses på himlen. Följ med på en resa bland 
regnbågar, norrsken, stjärnor och galaxer. Se och lär känna himlaobjekt 
och ljusfenomen närmare än du kanske tidigare gjort.  

Under sin föreläsning kommer Göran att ge tips på hur du lär dig känna 
igen olika ljusfenomen och hur du kan fotografera dessa.



15:15 Sylwia Grabinska, Skandinaviens natur – Min väg till fotografering

Mitt föredrag handlar om att ta chansen i livet, ändra saker, göra 
och njuta av detta som är viktigt för dig. Våga prova nya ting som 
ger dig energi och glädje. Inspirera och vara inspirerad. Drömma 
stort även om du känner dig liten. 

Med mina bilder bjuder jag dig på ett litet äventyr på Sveriges och 
Norges vackra platser, dansande norrsken, men vi ska också dyka 
djup ner i gräset för att upptäcka den osynliga mikrovärlden. 

Jag hoppas att mina bilder kan ge dig inspiration, väcka dina tankar 
och vackra känslor.



Mitt föredrag kommer att inledas med en situationsbild av vår 
biologiska mångfald och de hot som nu påverkar den negativt. 

I dessa tider med hemska nyheter om situationen för jordens 
växt- och djurliv kommer jag också att berätta vad vi själva kan 
göra för att vända på denna negativa utveckling.

16:45 Ola Jennersten, Människans natur



18:00 Dag Røttereng, Mellom virkelighet og fantasi
Dag vil vise bilder fra en lang karriere, og fortelle om sin utvikling som 
naturfotograf over snart fire tiår. Det vil bli både stillbilder, time-lapse og 
video. Hans arbeidsmåte har utviklet seg fra klassisk wildlife- og 
landskapsfotografering til en mer eksperimentell og ofte abstrakt tilnærming de 
siste årene. Mange av hans seneste bilder har med bevegelse å gjøre. Enten har 
kameraet blitt beveget under eksponering, motivet, eller begge deler. Med ulike 
teknikker under eksponeringen prøver jeg ofte å skape visuelle uttrykk som fjerner seg 
fra det rent dokumentaristiske, sier Dag. 

På detta sätt skapar Dag måleriska bilder som väcker fantasin hos betraktaren. 
Han drar paralleller til piktorialismen, en riktning innen fotohistorien mot 
slutten av 1800-tallet som prøvde å heve fotografiet til kunst ved å hente 
inspirasjon fra malerkunsten. Piktorialistene forsøkte å omgå kameraobjektivets 
tendens til å tegne virkeligheten for skarpt og inntrengende, og vektla komposisjon og 
estetiske hensyn framfor dokumentasjon av virkeligheten, sier Dag. Både dyreliv og 
små og store landskap kan fotograferes på denne måten.

Hjärtligt välkommen att njuta av Dag på festivalens sista föredrag!



presenterar i samarbete med fotograf Patrik Larsson  
seminarium om utskrifter för naturfotografer

Natur2019

En bild på papper är en bild på riktigt. 
Många sliter med att få utskrifter som matchar det man ser på skärmen och därför kommer Patrik under seminariet 
att gå igenom hur du ska bildbehandla och justera din bild för att den ska bli bra på papper. 

Patrik är medlem av Naturfotograferna samt lärare i naturfotografi och bildbehandling. Han är en av Sveriges ledande 
Lightroom-experter och har spelat in ett flertal videokurser för Moderskeppet. 

Han driver Grandimage Printstudio där han jobbar med att skriva ut bilder åt fotografer.  

Patrik höll förra hösten detta mycket uppskattade seminarium för Vårgårda Fotoklubbs medlemmar. 
Vi kan därför helhjärtat rekommendera det! 

Anmäl dig på vår webbplats, festival.vgfk.se.

Utskrifter för naturfotografer 
Seminariet startar lördag den 2 nov kl. 12:40 med repris kl. 14:15 i Tänknikhuset.

Jag kommer att prata om färghantering och vad du behöver göra för 
att bilden på pappret ska bli mer lik det du ser på skärmen oavsett om 
du skriver ut själv eller får dem utskrivna. 

Att skriva ut en bild kan vara det roligaste, men också viktigaste du gör 
som fotograf. Jag kommer under seminariet att visa både varför det är 
roligt, lärorikt men också varför det kan vara svårt och frustrerande. 
Vad ska man tänka på när man bildbehandlar för att en bild ska bli 
bra? 

Några punkter jag tar upp 
● Varför är utskrifter så svårt? 
● Vikten av en kalibrerad skärm och rätt ljus. 
● Hur kan du göra för att få bilden att stämma bättre mot skärmen. 
● Vilken typ av justering i bildbehandlingen blir viktigt. 
● Hur då får maximal skärpa i dina bilder

https://festival.vgfk.se
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Varje år har Naturfotofestivalen en gästutställare och i år 
hälsar vi Claes Thorberntsson/N hjärtligt välkommen! 

Claes är född och uppvuxen i Uddevalla i vackra Bohuslän. 
Han köpte sin första kamera 2009. Närheten och kärleken 
till Bohuskusten gjorde att han snabbt hittade sina motiv 
kring de karga klipporna, där vågorna allt som oftast 
smeker de slipade hällarna. 

Claes typiska bildstil är att avbilda det han ser i naturen på 
ett grafiskt genomtänkt sätt med starka kompositioner, och 
han använder gärna vatten till att skapa linjer och mönster 
på ett konstnärligt sätt. Kärleken är till naturen och i 
synnerhet det karga och avskalade landskapet, men gärna 
även fjällmiljö och skog. 

På utställningen kommer även bilder från drönare att visas. 

Webbplats  Epost

Sporthallen lördag 2 november 
Bild- och produktutställning 09:00 – 16:30 

Bildutställningen 

Under lördagen ställer fotografer från hela Norden ut fotografier i Sporthallen. Det långa lunchuppehållet i Kulturen 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 söndag den 1 september. 

Ansök på festival.vgfk.se/stalla-ut-dina-bilder/ 

Som en del av bildutställningen finns också Vårgårda Fotoklubbs medlemsutställning. 

Inträdet kostar 50 kr men är gratis om du har köpt ett helkort för bildföredragen. 

Produktutställningen 

I Sporthallen finns även vår uppskattade produktutställning där våra samarbetspartners visar upp allt från fotoresor och 
workshops till kameror, objektiv, stativ, fotoböcker, utskrifter, ramar och olika fototillbehör. 

På festivalens webbplats, festival.vgfk.se/utstallare/, ser du vilka årets hittills anmälda utställare är. 

Inträdet är gratis till produktutställningen.

Gästutställning av Claes Thorberntsson/N
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Utställare – Natur 2019 
Läs mer om de hittills bekräftade utställarna.

https://festival.vgfk.se/utstallare/
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Fototävling – Natur 2019 
I samband med Natur 2019 har vi vår återkommande fototävling där såväl amatörer som proffs är välkomna att delta.

Regler 
• Det skall var naturmotiv. 

• Du får endast delta med bilder som du själv har fotograferat och äger upphovsrätten till. 

• Du kan delta med upp till 10 bilder. 

• Bilder skall vara digitala och i jpg-format. 

• Varje bild skall rymmas inom 1920*1080 pixlar (bredd*höjd). 

• Fullständiga tävlingsregler och anvisningar finns i anslutning till webbformuläret. 

Inlämning 
• Anmälan sker i webbformuläret på festival.vgfk.se/fototavling. 

• Ditt tävlingsbidrag ska vara inskickat senast söndag den 20 oktober 2019. 

Bedömning 
• Bilderna bedöms anonymt. 

• Vårgårda Fotoklubb utser domare vars beslut kan inte överklagas. 

Avgift 
• Tävlingsavgift är 50 kr per inlämnad bild. 

Priser & prisutdelning 
• 1:a pris: 5 000 kr 

• 2:a pris: 3 500 kr 

• 3:e pris: 2 500 kr 

• 4:e pris: 1 500 kr 

• 5:e pris: 1 000 kr 

• 6:e till10:e placering får ett hedersomnämnande. 

Pristagare 1-5 kontaktas måndag eller tisdag i festivalveckan och kommer att bjudas på festivalmiddagen. 

Samtliga pristagares bilder inklusive de fem hederomnämnandena publiceras på vår festivalwebbplats. 

Prisutdelning sker lördag den 2 november ca kl. 22 i samband med festivalmiddagen på Tånga hed. 

Varmt välkommen att delta! 
Tävlingskommittén

2018 års vinnarbild: Katarina Holmström, Rester av ett löv 
Se övriga pristagares bilder inklusive motiveringar.
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Biljetter till bildvisningarna 

• Helkort - alla bildvisningar under festivalen - 1100 kr 
Inträde till bildutställningen ingår. 

Fredag 1 november 

• Fredagspaket nr 1 - 350 kr 
Christer Karlsson, Mia Olovsdotter och Niklas Nilsson 

• Fredagspaket nr 2 - 350 kr 
Jonas Classon, 20x20 - 7 fotografer på en timma och Kai Jensen 

• Fredagspaket nr 3 - 600 kr 
Alla fredagens sex bildföredrag 

• Bekantskapsträff med buffé – 375 kr 
Inklusive 1 glas öl el vin, kaffe & kaka på Tånga hed. 

Lördag 2 november 

• Lördagspaket nr 4 - 350 kr 
Thomas Johansson, Eva Kronvall och Göran Strand 

• Lördagspaket nr 5 - 350 kr 
Sylwia Grabinska, Ola Jennersten och Dag Röttereng 

• Lördagspaket nr 6 - 600 kr 
Alla lördagens sex bildföredrag 

• Festivalmiddag med buffé – 375 kr 
inklusive 1 glas öl el vin, kaffe & kaka på Tånga hed. 
Under festivalmiddagen sker prisutdelningen i bildtävlingen. 

Beställ biljetter 

• festival.vgfk.se/biljetter/ 
Eventuellt osålda biljetter säljes i dörren i anslutning till respektive bildföredrag. 

Här kan du bo under festivalen 

Du bokar själv ditt boende under festivalen. 

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

Boende på hotell/värdshus (hotels/inns) 

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

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

Mikaelsgårdens värdshus, Vårgårda 

0322-62 37 00, mikael@mikaelsgarden.com 

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

0513-222 40, info@herrljungahotell.se 

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

0322-67 01 00, info@grandhotel-alingsas.se 

Boende på vandrarhemmet Tånga Hed 

Tånga Hed Vandrarhem, Vårgårda 

0322-62 43 11, info@tangahed.se 

Husvagnsplats (RV/Caravan) 
Kan bokas på Tånga Hed. 

0322-62 43 11, info@tangahed.se
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Hela programmet - tider & platser 
Fredag den 1 november 

12:00 Invigning av Natur 2019 Kulturen 

12:15 Christer Karlsson, När bilder berättar Kulturen 
13:30 Mia Olovsdotter, Bildfrön Kulturen 
14:45 Niklas Nilsson, Nordiska vatten - hemligheter under ytan Kulturen 
16:00 Jonas Classon, Fåglarnas värld! Kulturen 
17:15 20x20 med Annika Dsign, Björn Carlsson, Eva Wistemar, Frode Wendelbo, Marie Kantermo, Mattias Hammar och Ulf Lofterud Kulturen  
18:30 Kai Jensen, Med hjertet i naturen Kulturen 
21.00 Bekantskapsträff med buffé Tånga hed 

Lördag den 2 november 

09:00 - 16:30 Produkt- och bildutställning Sporthallen 

09:00 Thomas Johansson, I min vildmark Kulturen 
10:15 Eva Kronvall, Fågelns år – en naturlyrisk betraktelse Kulturen 
11:30 Göran Strand, Ljus och Ljusfenomen 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 Utskrifter för naturfotografer med Patrik Larsson Tänknikhuset  
14:15 - 15:05 Utskrifter för naturfotografer med Patrik Larsson Tänknikhuset 

15:15 Sylwia Grabinska, Skandinaviens natur – min väg till fotografering Kulturen 
16:45 Ola Jennersten, Människans natur Kulturen 
18:00 Dag Røttereng, Mellom virkelighet og fantasi Kulturen 
20:30 Festivalmiddag samt prisutdelning i bildtävlingen Tånga hed

Senaste versionen av festivalprogrammet finns på festivalens webbplats, festival.vgfk.se. Information om senast uppdaterat-datum finns under Aktuell information samt Festivalprogrammet på nästa sida, Bra att veta.
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Aktuell festivalinformation 
På vår festivalwebbplats, festival.vgfk.se, finns alltid uppdaterad information om naturfotofestivalen. Längst ned på varje sida finns 
dess uppdaterat-datum angivet. Vi publicerar också viktigare uppdateringar på vår Facebook-sida, www.facebook.com/vgfk.se/! 

Bildutställningen 
Bilderna tas ned av respektive ägare. Det gäller även medlemsutställningen. Nedtagning kan påbörjas tidigast kl. 16:30 på lördag 
men måste vara klar senast kl. 09:00 på söndag förmiddag. 

Biljetter 
Om du har problem med dina biljetter så vänder du dig till våra medarbetare i Kulturen eller i Sporthallen. 

Festivalens lokaler 
Kartor finns på vår festivalwebbplats men Tänknikhuset där Patrik Larsson håller sina seminarier, kan trots sin närhet till Kulturen 
vara svårt att hitta. Vi har därför förtydligat våra kartor över festivalområdet. Fråga gärna någon av våra medarbetare i Kulturen om 
du fortfarande är osäker! 

Festivalprogrammet 
Festivalprogrammet är anpassat för bildskärm med en upplösning på 1920x1080 px.  
Programmet publicerades 2019-06-20 och uppdaterades 2019-07-01.  
Programkontakt: Günther Dippe, epost. 

Föredragen 
Eventuell fotografering under föredragen sker utan blixt, i ljudlöst läge och med displayen avstängd. 
Din mobiltelefon har du avstängd eller i flygplansläge. 

Hjälp 
Du kan alltid vända dig med dina frågor till någon av våra medarbetare som har en svart skjorta märkt med bl a ordet ”CREW” på 
ryggen och ”Vårgårda Fotoklubb” på framsidan. 

Länkar 
I detta program finns ett knappt 40-tal understrukna webb- och mejl-länkar som är klickbara. 

Mat och dryck 
Enklare förtäring serveras i Kulturen. Lunch serveras i Sporthallen. I centrum finns flera lunchrestauranger.  
Observera att Vårgårda Fotoklubb inte ansvarar för serveringen i Kulturen eller i Sporthallen. 

Mobilanpassad webbsida 
Sidan finns på festival.vgfk.se/mobil 

Olycksfall 
Vid allvarligare tillbud ringer du 112. I övriga fall kan du vid behov vända dig till våra medarbetare. 

Säkerhet 
Kontrollera var närmaste nödutgång är i den lokal du befinner dig. 

Utskrift av festivalprogrammet 
Utskrifter har testats med en nätverksansluten kopiator/skrivare samt en USB-ansluten sv/v laserskrivare. Den nätverksanslutna 
kopiatorn/skrivaren gav oss sporadiskt oläslig text medan den direktanslutna laserskrivaren gav korrekta utskrifter. Av miljöskäl 
rekommenderar vi dock skärmläsning. Festivalprogrammet finns för mobilanpassad webbläsning på festival.vgfk.se/mobil. 

Översättning från norska till svenska 
Vi återger de norska texterna på originalspråket.  
Vid behov kopierar du det norska ordet eller meningen som du inte förstår och klistrar in det på translate.google.se.

Bra att veta
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