NATURFOTOTS DAG LÖRDAG 30 SEPTEMBER
– en del av Falsterbo Naturfotofestival 2017

foto Anders Henriksson
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Naturfotodag lördag 30 september kl. 9 – 18 Preliminärt program
•

KL.9:00 INVIGNING I KONSTHALLEN

•

KL 9:15-10:00 FELIX HEINTZENBERG/N, LUND Föredrag: ”Naturfotografering i Skåne”

•

KL.10:15-11.00
ANDERS HENRIKSSON/N, JONSTORP Föredrag: ”Bland hoppstjärtar och andra vilda grannar”

•

KL.11:15-12.00 JOSEFIN NILSSON/N, VIMMERBY Föredrag: ”Berättande bilder”

•
•

Kl.12.00-13.30 LUNCHUPPEHÅLL
Kl.12.00-13.30 INLÄMNING PLANKETTÄVLING

•

KL.13:30-14:15 ANNA ULMESTRAND/N, GÖTEBORG Föredrag: ”Flowerpower”

•

KL.14:30-15:15 PATRIK LARSSON/N, GÖTEBORG Föredrag: ”Subtilt”

•

KL.15:15-15:45 FIKAPAUS

•

KL.15.45-16.30 FELIX HEINTZENBERG/N, LUND Föredrag: ”Arktis, liv i en värld av is och snö”

•
•

KL.16:45-17:15 REDOVISNING PLANKETTÄVLING
KL.17:15-17:45 NATURFOTOVANDRINGAR – söndag 1 oktober - information

LOKAL; KONSTHALLEN FALSTERBO STRANDBAD, Strandbadsvägen i Falsterbo

foto Felix Heintzenberg
Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Falsterbo Strandbad har nöjet att presentera

”NATURFOTOTS DAG” - lördagen den 30 september 2017 kl.9-18
Plats; Evenemanget med bildföredrag, utställningar, fototävlingar m.m. tar plats på
Konsthallen Falsterbo Strandbad och är en del av Falsterbo Naturfotofestival 2017.
Bildföreläsningar; Fem välmeriterade sydsvenska fotografer, invalda i Naturfotograferna/N,
med nationella och internationella meriter föreläser om sina olika fotoprojekt – från en
safari bland småkryp i en skånsk trädgård till en iskall skildring av livet i Arktis, från
angelägen miljöjournalistik till subtila och kreativa bilder som är fullkomligt vanliga men
totalt annorlunda.
Kostnaden; Dagen är upplagd som en seminariedag med sex föredrag, 3 på f.m. + 3 på e.m.
Heldag 300kr och halvdag 200kr. Förköp 275kr till bg 877 - 1529 senast 25 september.
Skriv Naturfoto 2017 och ditt namn. Biljetter kan också köpas på Falsterbo Strandbad under
dagen i mån av plats. Begränsat antal deltagare!
Försäljning; Föredragshållarnas/utställarnas fotoböcker och övriga fotoprodukter kommer
att finnas till försäljning. Någon produktförsäljning och föreningsinformation planeras.
Tävling; Möjlighet ges att delta i plankettävling med inlämning av naturfoto kl.12-13.30.
2 klasser fritt/djur, max 2st/klass, max A4 format, 20kr/klass.
Arrangörer; Falsterbonäsets Naturvårdsförening FNF och Falsterbo Strandbad
Sponsorer; Event i Skåne, Naturskyddsföreningen och Sparbanksstiftelsen
Välkomna!

”Naturfotografering i Skåne” med Felix Heintzenberg
Naturfotograf Felix Heintzenberg berättar om några mycket omfattande skånska fotoprojekt som han
har arbetat med de senaste 15 åren. Bland annat skildrar han hur man planerar fotograferingen av
dykande kungsfiskare, både ovan och under vatten, flygande fladdermöss under natten, flygande
ugglor, örnar… Några av dessa projekt har senare blivit till böcker.
”Bland hoppstjärtar och andra märkliga varelser” med Anders Henriksson/N
Anders Henriksson tar oss med på safari bland ogräs, småkryp och fåglar i en skånsk trädgård. Där
upptäcks en mångfald av arter, former och intressanta beteenden. Vi får även tips om hur man kan
gynna och fotografera livet inpå husknuten. Anders visar dessutom några spektakulära motiv i
mikroformat.
”Berättande bilder” med Josefin Nilsson/N
Naturen förändras i snabbare takt än tidigare. I sju år har naturfotografen och journalisten Josefin
Nilsson försökt skildra hur arter minskar och berätta om vad som händer i naturen. I föredraget
"Berättande bilder" tar hon med oss från den böljande bergen till sälarnas sång i soluppgången.
Dessutom visar hon bilderna som förändrade allt.
”Flowerpower” med Anna Ulmestrand/N
Med sitt föredrag "Flowerpower" vill Anna Ulmestrand visa naturens färgrika och unika karaktär - det
som är nära, intimt och kreativt. Hon vill visa att man mycket väl kan fånga något totalt annorlunda i
det som är fullkomligt vanligt - det vi andra ratar och bara går förbi. Hon menar att det inte är vad
man fotograferar, utan hur man fotograferar som gör skillnad.
”Subtilt” med Patrik Larsson/N
Subtilt - för mig handlar det om en känsla som uppstår i mötet mellan motiv och ljus, säger Patrik
Larsson. Ibland är det motivet som är subtilt, ibland är det ljuset och ibland de båda samtidigt – ett
subtilt motiv i ett subtilt ljus. Det är dessa bilder jag jagar och vill förmedla. Även i kaoset ser jag det
subtila och motiveras av att skapa en känsla av lugn i dessa bilder.
”Arktis - Liv i en värld av is och snö” med Felix Heintzenberg/N
Sedan barnsben har Felix Heintzenberg fascineras av Arktis orörda skönhet och under de senaste 20
åren har han åtskilliga gånger haft tillfälle att besöka arktiska områden, från Svalbard och Kanada till
Nordnorge, Island och Grönland. Två av hans tidigare böcker har av WWF utsetts till Årets Pandabok,
ett litteraturpris för bästa naturskildring i text och bild.
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