FEM FOTOGRAFER SER PÅ NATUREN –
en del av Falsterbo Naturfotofestival 2017
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Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Falsterbo Strandbad har nöjet att
presentera naturfotoutställningen -

”Fem fotografer ser på naturen” 16 september – 15 oktober 2017
Anna Ulmestrand/N, Anders Henriksson/N, Felix Heintzenberg/N,
Josefin Nilsson/N och Patrik Larsson/N
Utställningen visas på Konsthallen på Falsterbo Strandbad.
Fem välmeriterade sydsvenska fotografer, alla invalda i Naturfotograferna/N,
ställer ut varierande motiv i olika fotografiska stilar – från vetenskapliga
närbilder till vidsträcktas landskapsvyer, från konstnärliga makrofoton till
hisnande panoraman. Fotograferna har nationella och internationella meriter
och flera har givit ut fotoböcker av högsta kvalitét.
Tid; lördag 16 september - söndag 15 oktober 2017 Fritt inträde!
Vernissage; lördag 16 september kl.11 – 16 Visning; kl.14 alla söndagar
Öppettider; onsdag – söndag kl.11 – 16 (lördag 30 sep kl.12 - 13.30)
Lokal; Konsthallen Falsterbo Strandbad, Strandbadsvägen i Falsterbo
Arrangörer; Falsterbonäsets Naturvårdsförening FNF och Falsterbo Strandbad
Sponsorer; Event i Skåne, Naturskyddsföreningen, Sparbanksstiftelsen fortsà

Anders Henriksson, Jonstorp - naturfotograf, föreläsare och författare
Anders har ett förflutet som gymnasielärare i naturorienterande ämnen. Sedan 1999 arbetar
heltid i familjeföretaget där han givit ut ett tiotal läroböcker med text/bild kring temat natur
och naturvetenskap. På senare år har han även ställt ut sina bilder i ökad omfattning. Bland
favoritmotiven finns vanliga men förbisedda växter och djur i närmiljön.
Anna Ulmestrand, Göteborg - makrofotograf, föreläsare och författare
Anna uppskattade tidigt att uttrycka sig konstnärligt genom både konst, foto och musik. Hon
har föreläst om foto sedan 2008 i Finland, Åland, Norge och runt om i Sverige, nu senast för
Canon on tour på Scandinavian Photo i Malmö. Anna söker det som i hennes ögon är
annorlunda och fotograferar uteslutande makro, alltid på fri hand och aldrig med blixt.
Felix Heintzenberg, Lund/Vellinge – naturfotograf, författare, biolog och pedagog
Felix har nu fått WWF:s Pandabokspris två år i rad för sina naturböcker. Felix fotografi har
vunnit priser i internationella fototävlingar. Han har också gjort reportage för naturtidskrifter
och inslag för radio och TV. Boken ”Arktis, liv i en värld av is och snö” nominerades 2016 till
Augustpriset som bästa faktabok.
Josefin Nilsson, Vimmerby - naturfotograf, biolog och journalist
Josefin utgår ofta ifrån miljöjournalistik i sina fotografiska projekt och har arbetat för
Naturmorgon. Hon söker sig både till naturens magi och till berättelsen bakom motiven.
Hennes kreativa bildstil kännetecknas av att fånga stämningar och ögonblick. 2015 var hon
med om att starta Young Nordic Nature Photographers. Josefin har givit ut tre fotoböcker.
Patrik Larsson, Göteborg - landskapsfotograf, föreläsare och fotolärare
Patrik är en fotograf med passion för landskap - från små omsorgsfullt utvalda utsnitt till
stora vyer. Han vill förmedla en upplevelse - ljuset, motivet och känslan är det som får
honom att trycka på avtryckaren. Att få lära och inspirera andra är viktigt för Patrik som
arbetar som lärare inom foto och friluftsliv och som även håller kurser och föredrag.
Övrigt; Utställarnas fotoböcker och övriga fotoprodukter kommer att finnas till försäljning.
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