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Det är med både glädje och stolthet som vi i klubben 
genomför den 37:e naturfotofestivalen. Ja, för så länge 
sedan drog klubben igång det som visade sig vara en 
både framgångsrik och mycket uppskattad tillställning. 
Hade det inte varit för den lamslående pandemin i världen, 
med två års uppehåll, hade vi denna höst firat vårt 40-års 
jubileum. 


Du som besökt festivalen genom åren har kunnat följa 
naturfotografins utveckling, hur tekniken gjort helt oanade 
framsteg, men också hur både gamla och nya fotografer 
mött den nya tiden med personliga sätt att skildra naturen 
genom sina bilder. Det som gör naturfoto spännande är 
bland annat att det ständigt dyker upp något nytt. Nya sätt 
att jobba och nya sätt att gestalta och berätta.


Ett arrangemang av det här slaget kräver helhjärtade 
ideella insatser av många medlemmar. Ett arbete som tar 
sin början mer än ett halvår innan startdatum. För att du 
som besökare ska känna dig nöjd med det du förväntade 

dig måste mycket fungera, från stort till smått. Detta är 
något vi jobbar kontinuerligt med att förbättra.


En naturfotofestival av det här slaget lyfter fram både 
bilder och fotografer. Den vill också visa det senaste när 
det gäller kameror, tillbehör och hjälpmedel. Och en sak, 
som inte ska underskattas, är betydelsen av inspiration 
och sociala kontakter fotografer emellan. Vi ser 
Naturfotofestivalen som en viktigt mötesplats där gamla 
och nya vänner träffas, knyter kontakter, utbyter 
erfarenheter eller bara umgås under trevliga former.


Vi vet att denna festival är efterlängtad och hoppas den 
ske ge dig som besökare mycket nöje.


Känn dig varmt välkommen till Natur 2022!


Vårgårda Fotoklubb hälsar dig varmt välkommen till Natur 2022



Jonathan Stenvall 
Lördag kl. 11-12 

Jonathan Stenvall är naturfotograf samt Olympus/Om-system 

ambassadör och utbildad vandringsguide i Nepal. Han är invald i 

Naturfotograferna/N och driver sedan 2020 olika företag med fokus på 

fotoresor och workshops. 

Webbplats  Epost

Föredragshållarna presenterar sig

Frida Hermansson 
Lördag kl. 14-15 

Frida Hermansson är naturfotograf och grafisk formgivare. I 

naturfotografin kombinerar hon sin kreativitet och sitt intresse för färg 

och form med kärleken till naturen. Med ett nyfiket förhållningssätt 

söker hon ständigt efter nya sätt att ta sig an sina motiv. Hon arbetar 

även som fotografisk guide på workshops och fotoresor i Sverige och 

resten av världen. 

Webbplats  Epost

Lars Andreas Dybvik 
Lördag kl. 18-19 

Lars Andreas Dybvik är känd som en brobyggare mellan det klassiska 

naturfotografiet och det konstnärliga uttrycket. Han beskriver sig som 

en systematiker med ett hemligt förhållande till kaos. Förutom att skapa 

egna bilder, håller han också föredrag och kurser om kreativitet och om 

att spränga sina egna gränser. 2018 gav han ut sin första bok ”PLAY”, 

och han är medlem i Norske Naturfotografer NN. Har haft utställningar I 

Kina, USA, Europa och Australien.  

Webbplats  Epost

Patrik Leonardsson 
Lördag kl. 9-10 

Professionell natur- och frilansfotograf sedan 30 år, utgår från Halmstad, 

vanligtvis med Halland som arbetsfält men förvandlas då och då till 

äventyrsfotograf ute i vida världen.  

Han upptäckte fotografin genom musiken. Blev 1998 invald i Svenska 

Naturfotograferna/N och strax därefter i PhotoNatura. Senaste 

utmärkelsen, Halmstads Kulturpris 2019. Han har författat 7 böcker varav 

4 i helt egen regi samt levererat bilder till en mängd boktitlar. 

Webbplats  Epost

Anna Ulmestrand 
Lördag kl. 10-11 

Anna Ulmestrand, född 1970, brukar omnämnas som en av Sveriges 

främsta makrofotografer och är en flitigt anlitad föredragshållare och 

kursledare runt om i norden. Hon är medlem i Naturfotograferna sedan 

2014. 

Anna har fotograferat sedan barnsben och fastnade för makrovärlden 

som hon uteslutande fotograferar sedan 18 år tillbaka. 

Till vardags arbetar hon som Art Director. Webbplats  Epost

Jan Pedersen 
Lördag kl. 16-17 

Är en svensk (tidigare dansk) fotograf, författare, världsresenär och 

reseledare. Han är särskilt engagerad i bevarande av regnskogar och 

Madagaskars natur och är Olympus/Om-system ambassadör sedan 2017. 

Ekoturism och djurliv är en viktig motivation för honom. Han har varit 

medlem i Svenska Naturfotograferna/N sedan 2014 och är flerfaldigt 

internationellt belönad som fotograf. 

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.

http://www.janpedersen.se
mailto:nature@janpedersen.se
https://annaulmestrand.com
mailto:ulmestrand@gmail.com
https://jonathanstenvall.com/
mailto:info@jonathanstenvall.com
http://www.leonardsson.se
mailto:patrik@leonardsson.se
https://uskarp.no
mailto:kaffelars@uskarp.no
https://translate.google.se/#view=home&op=translate&sl=no&tl=sv
http://fridahermansson.com
mailto:contact@fridahermansson.com


Patrik Leonardsson, Öar - Äventyr - Humor

En föreläsning som sträcker sig från hembygdens trygga landskap till utsocknes vida 
äventyr. Från iskalla vatten i norr till behagligt varma, färgsprakande, tropiska hav. 
Från drönarens blick i skyn till den magiska världen under ytan och givetvis vyerna 
där emellan. Kort och gott, fågel fisk och mitt emellan. Äventyret börjar i min 
hembygd, närmare bestämt i en ö-värld som ingen trodde fanns. Nämligen dom 

halländska öarna, baserad på min bok med samma namn. Spännande platser 
omgärdade i hav, sjö och å som är okända för många, även för mig innan min 
nyfikenhet och upptäckarglädje rådde bot på detta. Färden går sedan vidare ut i 
världen då den evige hembygdsfotografen plötsligt då och då de senaste åren 
förvandlas till en äventyrsfotograf. Fascinerande landskap både över och under ytan 

utforskas och kontrasten med hemmamarkerna är stor, vilket också är en del av 
expeditionernas mål. 

Som final spinner jag loss i med en humoristisk snegling på min 30 åriga fotografiska 
bana. Allt från dråpliga situationer, historier bakom bilder, galna bildideer med mera, 
med mera.



Anna Ulmestrand, Med vild fantasi

Den lilla världen som ett makro visar är en märklig värld.  

Kanske obetydlig och tråkig först för blotta ögat men genom makroobjektivet dyker 
dess sanna kreativa natur upp. Inom makrovärlden är det inte vad man fotograferar, 
utan hur man fotograferar det som spelar roll.  

Att fokusera på ett enda område, en enda punkt är ett ypperligt redskap till att låta 
fantasin blomma ut! Ibland kan man inte ens avgöra vad det är man ser på och det 
behöver man ju inte heller.  

För makrolinsen förvandlar det tråkigt vanliga till något magiskt spännande och 
annorlunda tack vare sitt korta skärpedjup.  

Den fokuserar och tränger undan allt ovidkommande. 

Och kombinationen fantasi + makro gör att man kan resa till andra sidan jorden, till 
rymden eller till och med få se rosa elefanter! Allt är möjligt! 

Makrofotografering tillåter oss att kliva in i en annan värld som är precis lika verklig 
och rättvis som ett landskapsfoto, men en som är totalt annorlunda!  

Ändå är det precis samma natur man fotograferar.  

”Jag minns inte hur många gånger jag häpnat över motiven man snubblar över i 
naturen och hur likt det är något helt annat.  

Att allt på jorden hänger ihop och är i symbios med och av varandra blir väldigt 
uppenbart vid dessa tillfällen” säger Anna.



Jonathan Stenvall, Det gömda Himalaya

Följ med på en fotografisk resa till världens högsta berg, från Tadjikistan i väst 
till Indien i öst. Natur- och resefotograf Jonathan Stenvall tar med publiken på 
en resa bland höga toppar, mytomspunna djur och livet i avlägsna bergsbyar. 
Jonathan har spenderat sammanlagt över 10 månader under de senaste åren i 
området kring Himalaya i syfte att dokumentera djurlivet, landskapet och 
kulturen i världens högsta bergskedja. Du får en inblick i såväl livet i Himalayas 

dotterkedja Hindu Kush på gränsen mellan Tadjikistan och Afghanistan, som Nepals 
mäktiga 8000 meters toppar med tempererade regnskogar och karga högplatåer. Att 
fotografera i dessa svårtillgängliga miljöer bjuder både på många utmaningar där 
luften är tunn och terrängen krävande men framförallt öppnar det upp för svårslagna 
möten genom kameran. Att invänta bergsgetter på en sluttning 4000 meter över havet 
eller försöka fånga snöhönsen med 8000 meters topparna i bakgrunden är minst sagt 

en oförglömlig upplevelse. Naturen och vyerna är självklart majestätiska men stora 
delar av Himalaya är minst lika mycket kulturlandskap som vildmark. I tusentals år har 
människor levt i området kring Himalaya, bara i Nepal återfinns 60 olika etniska grupper 
som talar över 120 olika språk. Att inte inkludera kulturen skulle vara att missa halva 
Himalaya!



Frida Hermansson, Frihet och fantasi

Min fotografiska resa har lett mig på många olika äventyr världen över. Det är när jag är utsatt för naturens element jag känner 
mig som allra friast och det är också då fantasin kan löpa fritt och bildskapandet blir som mest lustfyllt.  

Jag rör mig fritt mellan många olika motiv, lockas av såväl storslagna landskap som nära möten med djur, grafiska detaljer och 
att leka med ljus och måleriska tekniker. 

Kärleken till naturen ger mig så mycket, förutom adrenalin, äventyr och skaparglädje också lugn, harmoni och balans. Särskilt 
viktigt och påtagligt vilken kraft det finns att hämta i vår natur har det blivit de senaste åren då jag gått igenom flera tunga 
perioder i livet.  

I mitt föredrag vill jag lyfta fram allt det naturen ger mig, men även de ökande hot jag ständigt blir påmind om, och dela mina 
funderingar om våra möjligheter och kanske rent av vårt ansvar att försöka skydda och värna om det viktigaste vi har - vår 
planet.



Att ha en bild i huvudet tror jag många många fotografer känner igen sig i. Jag är en 
utpräglad visuell människa som kommer ihåg allt i bilder. Det gäller även fotografiska 
bilder som jag bär med mig - sådana som jag vill ”göra”. Det är oftast bilder på djur jag har 
drömt om att möta, bilder jag har sett i fantasier och tankar. Detta har fört mig till många 
av jordens mest otillgängliga platser i fotojakt på speciella och ikoniska djur.  

Följ med på fotoäventyr till öknar och tropiska regnskogar. Resan börjar med Madagaskars 
sagoskogar där flera nya lemurarter och andra djur precis har upptäckts. Många av djuren 

på denna sagoö är dessutom nästan totalt okända för allmänheten. Bildvisningen tränger 
också djupt in i några av jordens regskogar där evolutionen har gett upphov till otroliga 
djurarter och vidare blir det avstickare till Kalahariöknen och till Djungelbokens skog i jakt 
på den svarta leoparden, den mytomspunna ”pantern”. Med åren har jag gått från 
illustrativa och berättande djur- och växtbilder till allt mer kreativa uttryck vilket denna 
bildvisning också illustrerar. 

Jan Pedersen, Drömmen om bilden - resor till förunderliga djur



Lördag kl. 17-18 

Sju fotografer visar 20 x 20
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 och 40 sekunder att stimulera publikens sinnen. 

Fotograferna är: Eva Lindberg, Frode Wendelbo, Gunnar Berglund, Kirsten Ekholm, Mikaela Friberg, Thomas 
Örn Karlsson och Tomas Bernardsson



Lars Andreas Dybvik, Dør fisk, dør fugl, før furu

Dør fisk, dør fugl, før furu er et foredrag hvor jeg oppsummerer hva jeg har 
lært så langt i mitt 51 år lange liv. Mang et bål er brent. Mye vann har rent i 
små skogsbekker. Jeg har alltid vært undrende og filosoferende i møte med 
naturen. Jeg har fra barnsben av kjent en oppriktig beundring over store og 
små oppdagelser. Over møter med dyr og fugler. Hver gang jeg hører 
heiloens såre pip over sommermyrene i fjellet kjenner jeg en indre ro. Jeg 
kjenner tilhørighet. 

Når jeg nå kan begynne å se i bakspeilet, finner jeg noen linjer. Jeg skjønner 
at jeg ble den jeg er i dag. Samtidig ser jeg andre menneskers linjer. Jeg ser 
menneskehetens linje. Jeg ser evolusjonens linje. Disse og flere til, forsøker 
jeg å samle. Ved bålet får tankerekkene spillerom. Daglige utfordringer 
settes på vent, og større tanker blir tenkt. Jeg forsøker å knytte kunnskapen 
sammen. Konklusjonene jeg ikke kommer utenom, bekymrer meg. Hvor 
trekker de oss, kreftene fra evolusjon, genetikk, økonomi, demokrati, fysikk 
og psykologi? Kan vi styre dem? Kan vi bøye dem?



Gullhögshallen lördag 5 november 
Bild- och produktutställningar 09:00 – 16:30 

Nya lokaler 

I år har utställningarna flyttats från Sporthallen till Gullhögskolan som är grannbyggnad med Kulturen. 

Bildutställningen 

Under lördagen ställer fotografer från hela Norden ut fotografier i Gullhögshallen. Inte minst är 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 4 september. 

Ansökan sker på https://vgfk.se/fotoutstallare/ 

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 Gullhögshallen 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, vgfk.se/utstallare/, ser du vilka årets hittills anmälda utställare är. 

Inträdet är gratis till produktutställningen.

Gästutställning av Lenny Johansson

Varje år har Naturfotofestivalen en gästutställare och i år hälsar vi 
Lenny Johansson hjärtligt välkommen! 

Lenny är född och uppvuxen i Alingsås. Han började fotografera 
mer intensivt 2007 då han köpte sin första digitalkamera. Till en 
början var det fåglar och djur i hemmamarkerna men på senare år 
har intresset vuxit för landskapsfotografering. 

"Jag är huvudsak en naturfotograf,  som trivs bäst i den nordiska 
naturen. Där kan man känna lugnet och njuta av allt det vackra. Jag 
har deltagit i utställningar, blivit publicerad i böcker och tidningar, 
håller bildföredrag samt säljer fotografier." 

 Webbplats

https://vgfk.se/fotoutstallare/
https://vgfk.se/utstallare/
https://lennyjohansson.com


Utställare – Natur 2022

Biofoto



Fototävling – Natur 2022 
I samband med Natur 2022 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 vgfk.se/fototavling. 

• Ditt tävlingsbidrag ska vara inskickat senast söndag den 23 oktober 2022. 

Bedömning 
• Bilderna bedöms anonymt. 

• Vårgårda Fotoklubb utser domare vars beslut inte kan överklagas. 

Avgift 
• Tävlingsavgift är 50 kr per inlämnad bild. 

Priser & prisutdelning 
• 1:a pris: 3 500 kr 

• 2:a pris: 2 000 kr 

• 3:e pris: 1 000 kr 

• 4:e och 5:e placering får ett hedersomnämnande. 

Pristagare 1-3 kontaktas måndag eller tisdag i festivalveckan och kommer att bjudas på festivalmiddagen. 

Samtliga pristagares bilder inklusive de två hedersomnämnandena publiceras på vår webbplats. 

Prisutdelning sker lördag den 5 november ca kl. 22 i samband med festivalmiddagen. 

Varmt välkommen att delta! 
Tävlingskommittén

2019 års vinnarbild: Eva Danelius, Mitt gröna hjärta.

https://vgfk.se/fototavling


Biljetter till bildvisningarna 
Lördag 5 november 

• Lördagspaket f.m. - 400 kr 
Patrik Leonardsson, Anna Ulmestrand, Jonathan Stenvall 

• Lördagspaket e.m. - 500 kr 
Katarina Holmström, Jan Pedersen,  20x20, Lars-Andreas Dybvik 

• Lördagspaket heldag - 800 kr 
Alla lördagens sex bildföredrag inklusive 20x20 och bildutställningarna 

• Festivalmiddag – 350 kr 
inklusive kaffe & kaka på Mathias Kök & Rum (OBS! Ej Tånga Hed).  
Under festivalmiddagen sker prisutdelningen i bildtävlingen. 

• Lördagspaket heldag inklusive festivalmiddag - 1100 kr 
Alla lördagens sex bildföredrag inklusive 20x20 och bildutställningarna 
samt festivalmiddag. 

Beställ biljetter 

• vgfk.se/biljetter/ 
Ej sålda biljetter säljs i dörren i anslutning till respektive bildföredrag. 
Enstaka biljett kostar 150 kr som du betalar med jämna pengar. 

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

https://vgfk.se/biljetter/
mailto:mathias.silversved@gmail.com
mailto:mikael@mikaelsgarden.com
mailto:info@herrljungahotell.se
mailto:info@grandhotel-alingsas.se
mailto:info@tangahed.se
mailto:info@tangahed.se


Hela programmet - tider & platser 

Lördag den 5 november 

09:00 - 16:30 Produkt- och bildutställningar Gullhögskolan 

09:00 Patrik Leonardsson, Öar - Äventyr - Humor Kulturen 

10:00 Anna Ulmestrand, Med vild fantasi Kulturen 

11:00 Jonathan Stenvall, Det gömda Himalaya Kulturen 

12:00 - 14:00 Lång lunchpaus med tid för dig att besöka generalagenter, återförsäljare och se bildutställningarna Gullhögskolan 

14:00 Frida Hermansson, Frihet och fantasi Kulturen 

15:00 - 16:00 Avbrott i Kulturen med tid för dig att besöka generalagenter, återförsäljare och se bildutställningarna Gullhögskolan 

16:00 Jan Pedersen, Drömmen om bilden - resor till förunderliga djur Kulturen 

17:00 Sju fotografer visar 20 x 20 Kulturen 

 Eva Lindberg, Frode Wendelbo, Gunnar Berglund, Kirsten Ekholm, Mikaela Friberg, Thomas Örn Karlsson och Tomas Bernardsson 

18:00 Lars Andreas Dybvik, Dør fisk, dør fugl, før furu Kulturen 

20:00 Festivalmiddag samt prisutdelning i bildtävlingen Mathias Kök & Rum

Senaste versionen av festivalprogrammet finns på festivalens webbplats, vgfk.se.

https://vgfk.se


Aktuell festivalinformation 
På vår webbplats, 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 Gullhögshallen. 

Festivalens lokaler 
Kartor finns på vår webbplats. I år besöker du utställare och bildutställningarna i näraliggande Gullhögskolan. 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. 
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. 

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

Mobilanpassad webbsida 
Sidan finns på 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 vgfk.se/mobil. 

Översättning från norska till svenska 
Vi återger norska texter 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

Ingång Kulturen 
Bildföredrag 

Ingång Gullhögskolan 
Fabrikant- och bildutställningar 

Mathias Kök & Rum 
Festivalmiddag 

ca 700 m / 6 min gång 
(Vårgårda kommunhus)

https://vgfk.se/vargarda-naturfotofestival/
https://www.facebook.com/vgfk.se/
https://vgfk.se/karta/
mailto:dippe@vgfk.se
https://vgfk.se/mobil
https://vgfk.se/mobil
https://translate.google.se/#view=home&op=translate&sl=no&tl=sv

