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«ALLE FÅR»

Magnus Reneflot
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Vi ser til vår store glede at interessen for festivalen er sterkt økende og at stadig 
flere nå kjenner til hva Norsk Naturfotofestival har å tilby alle som er glad i vår 
vakre og sårbare natur. 

Ingen annen naturfotofestival vi kjenner til, kan vise til et program hvor nær 
sagt alle sjangre innen naturrelatert fotografi kan oppleves i løpet av en helg. 
Fotoinstitu sjoner, tidsskrifter, skoler og fotoklubber har kommet på banen og vil 
være med på laget, det gleder oss. 

Helt siden oppstarten i 2013 har vi hatt som målsetting at festivalen i Ski skal 
være en festival som alle kan besøke og ta del i, noe vi bare til dels har lykkes 
med. Foredragene og presentasjonene i Ski Rådhusteater har vært i verdens-
klasse hvert  år, men mange har savnet flere utstillinger. Vi har riktignok hatt utstil-
linger i Ski Rådhusteater, på Ski storsenter og i Rådhusgalleriet, men vi har ønsket 
å vise frem flere. Egnede lokaler har ikke vært tilgjengelig og store nok for utstil-
linger eller har vært for kostbare å leie for en ideell festival som vår. 

Vi er derfor så takknemlige for at vi i år får anledning til å bruke lokalet i annen 
etasje i Kirkeveien 3, bygget rett ved siden av Rådhusteateret, til utstillinger. Håper 
mange tar seg en tur innom også her og lar seg begeistre og berøre av de utstilte 
bildene fra lokale og internasjonale fotografer, fotoklubber og tidsskrifter. 

Utrykket «Alle får» gjelder som alltid for festivalen, enten det gjelder foredrag 
eller utstillinger. Estetikk, nasjonalromantikk, forsøpling, klimaendringer, klisjeer 
og kunst står på programmet. Temaet dyrevern får i år en stor plass og vi er stolte 
over at vi fikk fotoutstillingen «PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE CRIME™» til  
festi valen. Den skal henge i Kirkeveien 3. Gjennom sine bilder viser noen av 
verdens aller beste naturfotografer oss den umenneskelige måten vi behandler dyr 
i fangen skap på, og hvordan vi bevisst eller ubevisst er med på å utrydde mange 
av verdens mest sårbare arter. 

Mange har også savnet presentasjoner fra fremtidens naturfotografer. I 2019 får 
vi besøk av de tre unge fotografene Simon Johnsen, Knut Erik Alnæs og Jonathan 
Stenvall som alle brenner for naturfotografiet. De vil sannsynligvis være verdens-
stjerner en gang i fremtiden.

Norsk Naturfotofestival er et stort og krevende arrangement og vi legger stor 
vekt på at det skal være kvalitet i alle ledd. Uten et hardt arbeidende styre, alle 
frivillige, sponsorer og annonsører, er det umulig å gjennomføre en festival. En 
spesiell takk til vår hovedsponsor Cewe Japan Photo og Ski kommune som er 
en meget viktige støttespillere og bidragsytere for festivalen. Ski kommune har et 
sterkt engasjement for natur og miljø, og vi gleder oss over at ordføreren under-
streker at de er stolte over å være vertskommune for en så viktig og positiv aktivitet 
som Norsk Naturfotofestival.

Magnus Reneflot

Blodrød høstlibelle, en art som Ski 
kommune har et spesielt ansvar for 
å ta vare på.  
Foto: © Magnus Reneflot.

Designet for å møte profesjonelle behov. OM-D E-M1X leverer bildene du ikke 
kan ta om igjen. Opplev verdens mest mobile kamerasystem for profesjonelle, 
med klasseledende bildestabilisering og værsikker konstruksjon.*

Finn ut mer hos din lokale forhandler, eller besøk www.olympus-europa.com 

*Basert på CIPA for systemkameraer, OM-D E-M1X med M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4,0 IS 
PRO: 7,5 EV kompensering | Basert på IEC standard publikasjon 60529, OM-D E-M1X med M.Zuiko 
vannbestandig objektiv per 1/2019
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Velkommen til Ski og til 
naturfotofestivalen 2019

Fakta om Ski kommune:
Navnet på kommunen Ski 
stammer fra norrønt skeið, som 
betyr «bane til kappløp». Motivet 
med hester spiller derfor på 
kommune namnet.

Adm. senter: Ski 
Areal: 165,54 km²
Befolkning: 30 000
Høyeste topp: 313 moh 
(Tømmeråsen)
Internettside:
www.ski.kommune.no

Hanne Opdan, ordfører i Ski.
+ Fredag 8. mars – 15.00.

Lokalt kulturliv er viktig og har en fremtredende rolle i utviklingen 
av vår kommune. Tilgang til naturen betyr mye for mange, og 
alle som ønsker det skal kunne ta del i flotte opplevelser fra 
natur en. 
 
For Ski kommune er det positivt med festivaler som både skaper aktivitet for oss 
som bor her og tiltrekker seg mange besøkende. 

Årets festival er den sjette i rekken og byr på et innholdsrikt program. Her deltar 
både lokale, svært dyktige og anerkjente naturfotografer, en flott samling av noen 
av Skandinavias mest lovende naturfotografer. Til årets festival kommer også en av 
verdens mest spennende og kreative kunstfotografer, Erik Johansson.

Vi vil oppleve vakre foto som viser naturens store kontraster, fantastiske bilder 
og gode naturopplevelser. Festivalen byr på mange estetiske opplevelser, sterke, 
rørende og personlige fortellinger, både klassiske wildlife-bilder og bilder av foto-
grafer med en bredere og mer kunstnerisk tilnærming til sine bilder.

I tillegg har årets festival også fått en litt alvorlig undertone. Naturen og dyrelivet 
påvirkes av oss mennesker. Årets festival viser også denne siden av naturen og 
byr på prisbelønte fotografer som har deltatt i de aller største og mest prestisje-
tunge internasjonale naturfotokonkurranser som har dokumentert krypskyting, ille-
gal handel med fredede dyr og annen miljøkriminalitet.

Årets Naturfotofestival byr på fantastisk vakre bilder fra alle sider ved naturen. 
Sterke, rørende og personlige fortellinger.

Jeg ønsker både arrangører, fotografer, besøkende og frivillige fine og innholds-
rike dager her i Ski. 

La deg engasjere og overraske – ta turen innom!

Hanne Opdan, ordfører i Ski
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Foto: Jinbo Choi

Objektiv med autofokus for fullformat

Samyang AF-serien for Sony E,
Canon EF og Nikon F-fatning består 
av objektiv med fast brennvidde. 
Objektivene egner seg til en 
rekke motiver som f.eks
astro, landskap, gatefoto, portrett 
og familiebilder.

japanphoto.no
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Om epler, lange tanker og  
kykloper

Fotografenes språk, bildespråket, er det viktigste og mest universelle av alle språk. Derfor 
blir bilder en stadig mer potent måte å fortelle viktige historier på.

Pål Hermansen
fra Siggerud i Ski er programan-
svarlig for Norsk Naturfotofestival, 
og en av Norges mest premierte 
naturfotografer. Han hører med 
blant verdens aller ypp erste ut-
øvere i denne fotografiske sjan-
geren.

Han har vunnet prestisjetunge pris-
er i internasjonale konkurranser på 
1990 og 2000-tallet, og hans arbeid 
har bidratt til å heve naturfotografi-
et opp på et anerkjent kunstnerisk 
nivå. Han har hatt flere separatut-
stillinger, deltatt på mange kollektiv-
utstillinger, og har gitt ut drøyt 30 
bøker.

Han er også juryleder i den store 
nordiske naturfotokonkurransen 
Nordic Nature Photo Contest som 
har vært arrangert siden 2011.

Tekst og foto:  
© Pål Hermansen

Pål Hermansen

Hva er det med eplenes utvikling som gjør mennesker kreative, perspektivrike og 
dyptpløyende? Er det blomstenes søte lukt, er det humlesurringen? Eller er det 
kanskje rett og slett langsomheten i prosessen fram til dannelsen av den saftige 
frukten – en langsomhet som stimulerer til å tenke lange tanker? Jeg holder på det 
siste. Det fins jo mer stressende opplevelser enn å se at eplene modner, ja, det er 
egentlig et perfekt konsept for en ny runde sakte-TV!    

Spørsmålet om eplenes modning har opptatt meg under den siste tids arbeide 
med et bokprosjekt om Vestlandet. Det er nemlig slående at både den gamle mes-
terfotografen Knud Knudsen (1832 - 1915) og mesterdikteren Olav H. Hauge (1908 
-1994) var fruktbønder og lidenskapelig opptatt av epledyrking. Begge var inter-
nasjonalt meget velorienterte og hadde samtidig et bredt engasjement for natur og 
samfunn, uten all verdens skolegang og utdannelse som ballast. De vokste opp 
langs de lune armene i den indre delen av verdens femte lengste fjord, Hardan-
gerfjorden, bare noen få mil unna hverandre. Her inne mellom fjellene er somrene 
ganske lune og vintrene ikke altfor strenge, noe som har gitt gode vilkår for frukt-
dyrking siden vikingtiden. 

Knudsen var hjemmefødt på gården Tokheim i Odda, et lite sted som på midten 
av 1800-tallet begynte å utvikle seg til en av Norges aller viktigste turistdestinasjoner. 
Men da det nye århundret smatt foran det gamle i køen, ble Odda raskt voldtatt 
av tidens tsunami og i løpet av noen få år forvandlet til en glødende og stinkende 
indu striplass. Knudsen opplevde forvandlingen, men var på den tiden ferdig med 
sitt fotografiske virke. Hauge holdt til på Hakenstad i Ulvik, et damskipstoppested 
på den andre siden av fjorden, et sted som har beholdt sin grønne uskyld helt fram 
til våre dager.   

Knud Knudsen begynte sin pionérkarriere i begynnelsen av 1860-årene. Mens 
eplene greide seg selv utover våren og sommeren, la han ut på fotoreiser i nærom-
rådet, først til de viktigste turistdestinasjonene på Vestlandet, så til store deler av 
Norge. Han slepte rundt på et stort våtplatekamera og komplett mørkerom; et uts-
tyr som veide over hundre kilo og med stor omsorg måtte bukseres med hester og 
båter gjennom landskapet. Det tok tid å ta bilder, så Knud tenkte seg nok nøye om 
før han gikk til det skrittet å eksponere en plate. Ble motivet bra nok, var det verdt å 
ta bildet? I løpet av 20 minutter måtte han preparere glassplaten med emulsjon, ta 
bildet og fremkalle det igjen i mørkeroms-teltet, en prosess som krevde innsikt og 
konsentrasjon. Han sløste ikke med tid eller ressurser. 

Det året Knud Knudsen døde, i 1915, begynte den lille Olav i Ulvik å suge til 
seg kunnskap på skolebenken. Med denne kunnskapen som katalysator utviklet 
han seg til et verdensorientert, grenseløst menneske som endte opp med å bli en 
fornyer av norsk poesi. Ja, han ble vår mest avholdte poet i det 20. århundre, til 
og med skaperen av Norges favoritt-dikt. Ved siden av bøker og lesing, var hoved-

beskjeftigelsen hans å følge med epleblomstenes forvandling til saftige frukter.
Hauge hadde liten selvtillit og endte flere ganger opp på psykiatrisk sykehus 

med depresjoner. Han tenkte og tenkte før han skrev, og selv det som var skrevet 
rev han ofte i stykker. Var det bra nok, originalt nok, perspektivrikt nok til å kunne 
publiseres?  

Jeg kan ikke unngå å sammenlikne disse sindige personlighetenes hverdager 
med våre hverdager. Vi er i dag så opptatte av at alt skal skje fort. De tekniske 
mulighetene gjør at alle hendinger, alle innfall og utfall formidles nærmest i sann-
tid. Vi har ikke tid til å vente på at tankestrømmene i vår grå cortex møtes og spør 
hverandre om de spiller på samme lag. 

Olav H. Hauge var motsetningen til mange aktører i dagens mediebilde. Han 
burde kanskje hatt mer selvtillit, ja, men i dag er heller problemet at mange aktører 
har altfor stor selvtillit. Særlig når stor selvtillit og stort selvbilde kombineres med 
moderat kunnskap og selvinnsikt kan det bære galt av sted. Høylytte enkeltutspill, 
skråsikkerhet, lite veloverveide ytringer og dårlig skjulte egeninteresser utgjør nå 
en stor del av mediebildet. Egne byråer legger opp mediestrategi for både bedrifter 
og myndigheter som vil påvirke befolkningen. Og fakta er ikke lenger fakta. Hvis 
det er noe du ikke liker, kan du gjerne presentere noen nye opplysninger som pas-
ser deg bedre. «Fake news» har på rekordtid blitt et etablert begrep. 

Vi er i ferd med å bli kykloper, enøyde vesener som nøyer oss med å se verden 
fra ett perspektiv. Vi bombarderes med enkle argumenter og har for liten kunnskap 
og tid til å samle tankene og veie ting opp mot hverandre. Verden blir svart-hvit.  
Ekstremene i hver ende av skalaen dominerer debatten. Folk er så mot innvand-
ring og mot «elitene» at ordskiftet ofte antar mindre siviliserte former.  

Slik er det blitt også på naturvernfeltet. Her er ulven en spesielt het potet. Selv 
om det er nedlagt mye godt arbeid fra myndighetenes side gjennom flere år for å 
redusere husdyrtap til rovdyr, og ulvens innhogg i saueflokkene nå er nede på 0,07 
prosent av det totale antall dyr, hører vi at livet på bygdene har blitt stadig vanske-
ligere på grunn av ulven. Nylig stilte 130 jegere opp for å drepe ulver innenfor den 
lille ulvesonen i Hedmark, og media viser oss bilder av to blodige ulvelik som ligger 
på lit de parade, ulver som aldri har gjort noen skade på husdyr. Men et artig poeng 
er samtidig at ulven faktisk også lever i Østmarka rett utenfor Oslo. Det er turom-
rådet til tusenvis av mennesker, og disse tar i minimal grad del i den frykten som 
forfektes på bygdene. Når utgangspunktene er forskjellige, blir også holdningene 
forskjellige.   

«Særlig når  
stor selvtillit og  
stort selvbilde 

kombineres med  
mode rat selvinn-
sikt kan det bære 

galt av sted.»
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En undersøkelse viser at bare 24 prosent av befolkningen er negativ til ulv. Selv 
blant de som bor i områder med ulv, har kun 38 prosent en negativ holdning (og da 
er ikke turgåerne i Østmarka spurt!). Men likevel opptrer ulvemotstanderne som om 
de taler på vegne av alle som bor utenfor Ring 3. Det tyder på at felttoget mot ulv-
en rett og slett har blitt et symbol på bygdenes kamp mot «elitene» i byen. En slik 
polarisering er svært lite fruktbar og blokkerer for en anstendig og fornuftsbasert 
debatt. 

Klimakortet har også lett for å bli trukket som et argument for å gjøre store 
natur inngrep som aldri hadde vært mulig å gjennomføre ut fra vanlige vurderinger. 
Bygging av enorme vindmølleparker i urørt natur og nedhogging av skog med til-
hørende nyplanting, gjerne med fremmede arter, framstilles som naturvern. 

Vi overser at de som fremmer tiltakene har store egeninteresser og vi glemmer 
at utarming av det biologiske mangfoldet er et like viktig problem som klimaendrin-
gene. Vindmøllekraften blir som er dråpe i havet i klimakampen, mens naturen er 
ødelagt for alltid.     

Både mediene og vi elsker å fokusere på enkeltpersoner og enkelthendelser 
i stedet for å gå inn i komplekse sammenhenger. Situasjonen for den ene saue-
bonden, grunneieren med jaktretter eller reineieren blir viktigere enn nasjonens be-
hov for vern av biologisk mangfold for framtiden. Økonomiske interesser i landbruk 
og havbruk påvirker offisielle kostholdsråd. Betydningen av giftstoffer i maten vår 
underkommuniseres, og økologisk, bærekraftig matproduksjon snakkes ned. Vi får 
ikke vite at vår helse henger intimt sammen med naturens helse. Og vi vil kanskje 
ikke vite det, siden det gjør livene våre litt for komplisert å leve.  

Livsgrunnlaget vårt, naturen, presses og utarmes, forsøples og forgiftes. Antall 
dyr, fugler og insekter reduseres med dramatiske tall. Hvor er de lange tankene, de 
veloverveide, faktabaserte, langsiktige planene for å gjøre verden til en bedre plass 
for alt liv? Joda, de nevnes så vidt i festtaler og står nedskrevet i noen multilaterale 
avtaler. Men den politiske gjennomføringsevnen er ikke imponerende. Demokratiet 

er ingen ideell oppfinnelse i denne sammenhengen. Selv i et relativt korrupsjonsfritt 
og likhetsorientert land som vårt, blir mange gode tiltak stoppet eller vannet ut etter 
påvirkning av lobbyister som vil verne om sine smale egeninteresser. Og politiker-
ne skyr ofte upopulære tiltak for å sikre gjenvalg. Internasjonalt er bildet enda mer 
komplisert, med flere korrupte, kunnskapsløse og naturfiendtlige politikere enn 
noen gang før. 

Kyklop-argumentasjonen lever altså i beste velgående. Gamle Sokrates ville 
plukket den fra hverandre og sluttet seg til visdomsordet: Graden av skråsikkerhet 
er proporsjonal med graden av uvitenhet. Altså: Møter du skråsikre mennesker, kan 
du være sikker på at de ikke vet nok!  

Men det fins heldigvis lyspunkter, positive trender og edle sjeler også. Bevisst-
heten om miljøsituasjonen øker blant kunstnere og andre store grupper av enga-
sjerte mennesker. Selv om tingene går tregt, må presset opprettholdes og forster-
kes. Vi må tro på det gode og gjøre det vi kan for å mobilisere og spre kunnskap. 
I vår lille andedam må vi først og fremst vekke folk opp fra velstandsboblens zom-
bie-tilværelse, mens det i andre land kanskje i første omgang handler om å fremme 
en rettferdig fordeling av godene.  

I alle tilfeller; - skal folk vekkes, må de kunne påvirkes. Og her kommer vi foto-
grafer inn, siden språket vårt, bildespråket, er det viktigste og mest universelle av 
alle språk. Ikke minst er det det språket som de unge bruker seg i mellom. De leser 
mindre enn før, men ser mer på bilder. Derfor blir bilder en stadig mer potent måte 
å fortelle viktige historier på. Kameraet er riktig nok en kyklop, men bak det skjuler 
det seg et vesen med to øyne. Og, som Ansel Adams sa: Den viktigste delen av et 
kamera er de 25 centimeterne bak det! 

Bildehistorier kan være både veloverveide, langtenkte, inspirerende og fantasi-
eggende. De kan nå fram til mange flere mennesker enn det skrevne ordet. Årets 
naturfotofestival i Ski går nettopp inn i dette engasjementet og setter fokus på 
naturvern og historiefortelling. Vi utforsker i år spesielt forholdet mellom mennesker 
og natur, klima og biologisk mangfold. Vi er ekstra stolte over å kunne presen-
tere utstillingen til gruppen «PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE CRIME™». Det er 
en samling av sterke bilder som setter fokus på noen av de mange truslene som 
møter natur og dyreliv rundt om i verden i dag. Det er skremmende og absurd å se 
hva mennes ker kan få seg til å gjøre mot sine medskapninger. 

Men fortvil ikke, vi byr ikke bare på de alvorlige temaene. I tillegg varter vi opp 
med poesi både i bilder og ord, humor og nye innfallsvinkler på kjente temaer. 
Kunstnerisk fotografi er også godt representert med uvante og utfordrende blikk på 
verden. Og selvfølgelig er de klassiske, gode naturbildene til stede, presentert av 
både eldre, erfarne fotografer og, gledelig nok, unge, framstormende talenter.  

Så lenge det er liv er det håp, heter det. Og så lenge det fins gode krefter 
må vi tro på drømmen om at en ny og bedre verden en gang kan åpne seg. Det 
er konsentratet av Olav H. Hauges livsvisdom, slik han formulerer den i Norges 
«nasjonal dikt»:
      

DET ER DEN DRAUMEN
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

«Den viktigste 
delen av et  

kamera er de  
25 centimeterne 

bak det!»
Ansel Adams

«Graden av 
skråsikkerhet er 

proporsjonal  
med graden av  

uvitenhet.» 



 
Safari med spesialtilpasset safaribil for naturfotografering

• Unik Landcruiser som gir lavt standpunkt for fotografering

• Bilen er kun for deg / din gruppe – ingen andre turister i bilen

• Heldags safari hver dag i det aller beste lyset

• Mulighet for off road-lisens

• Meget dyktige og lokalkjente maasai guider/sjåfører

• Overnatting i safaritelt m/dusj og toalett

• Trygg og god mat; frokost og lunsj på savannen, middag i campen

• Ingen unødige arrangementer gir meget fordelaktige priser

• Tidspunkt på året og antall dager er fleksibelt

For mer info, se oltepesi.com og arnfinnjohansen.com

Naturfoto i Maasai Mara

Ordretelefon   38 70 67 50 

Liten - 4 frøuttak kr 298
Med. - 6 frøuttak kr 359
Stor - 10 frøuttak kr 895 
(Kan ta 1,75 kg frø) 

XL – 12 frøuttak kr 995 
(Kan ta 3,5 kg frø) 

Stang til bakkemontering kr 179
Fôrskål til å feste under kr 179

Frø- 
automater 
 

Natur og Fritid AS,  Fyrveien 6, 4563 Borhaug.                         Ordretelefon 38 70 67 50                                              e-post: post@naturogfritid.no

Stor kikkertbutikk på nett 
10 % på alle messevarer!

Nikon Monarch - Besteselgere
Monarch 5, Monarch 7 & Monarch HG 
Flere serier med ulike egenskaper. 
God optikk til rimelig pris.

Mange T-skjorter med dyremotiv

Swarovski CL Pocket 
CL Pocket er en litt kraftigere 
og tyngre lommekikkert. Det 
gir også mer stabilitet, mer lys 
og bedre optisk bilde. 
Leveres grønn, svart eller sandfarget.

8x25 - kr 6400 10x25 - kr 6900

Pris fra kr 178

Lenscoat kamo & beskyttelse!   
800 modeller 
i vår 
nett- 
butikk!   

Bivi Hide Falco - lavt og langt
Front åpning for ligg-
ende lavt perspektiv. 
Bunnmål 230 x 90 
høyde 80, 1,8 kg

 Kr 1390

Ameristep Distorter 
En STOR nyhet! 
Stort nok til å sove i. Med 
bunnmål på 264 x 213cm 
Vekt på 9 kg. Egnet for leik 
og åteplasser der det kan 
stå for en lenger periode. 
Høyden på 178cm er for 
mange grei ståhøyde.

Pris kr 3995 

Photo Hide Aquila
Luker for lavt perspektiv.  
Mål 150 x 150 x 150cm. 3,9 kg.           
Kr 1395 

Baghide kamuflasje - kr 690 
Hiv den over deg — Hurtig og lett 

I ”den sjette utryddelsens tid”, når det ville dyrelivet 
forsvinner i et alarmerende tempo, tillater norske 
myndigheter fortsatt jakt på alle de sterkt truede 
rovdyrene.

NOAH kjemper for å bevare og beskytte de 
ville dyrene. Vi sprer informasjon, anmelder 
ulovlig jakt og jobber for å endre dagens politikk 
som trosser folkets vilje om å la rovdyrene leve.

FOTO: ROGER BRENDHAGEN

NOAH KJEMPER ROVDYRENES SAK 
- OG VI TRENGER DIN HJELP!

STØTT NOAHs arbeid for en levende og vill natur - bli medlem: dyrsrettigheter.no/medlem
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Maasai Mara
med og uten vidvinkel

Arnfinn Johansen

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Arnfinn Johansen

Arnfinn Johansen
+ Fredag 8. mars – 15.10-15.55.
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Arnfinn Johansen er noe så sjeldent som en blanding av struktu-
rert økonom og utforskende naturfotograf. Hans vidvinkelprosjekt 
i Maasai Mara, der han fotograferte løver med fjernstyrt kamera 
og radiostyrt bil har fått mye internasjonal berømmelse. Det er 
blant annet dette prosjektet han vil presentere på festivalen.

Fotograferingen er gjort med fjernstyrt 
kamera og radiostyrt bil, og med spesial-
tillatelse fra nasjonalparkmyndighetene. 

Prøving og feiling
– Den tekniske løsningen er selvutviklet, 
så her har det vært mye prøving og 
feiling for å få det til å fungere, forteller 
Arnfinn Johansen. – Fotograferingen 
har foregått over flere år, og jeg eta-
blerte etter hvert også en egen safari-
camp for å få bedre kontroll med alle 
variablene, fortsetter han.

I tillegg får vi se andre bilder fra den 

kjente naturparken, med mest fokus på 
store katter. De er tatt fra en spesial-
bygget safaribil med mulighet for foto-
grafering fra lavt standpunkt.

Bildene skal fortelle en historie
Som fotograf ønsker Arnfinn å by på 
noe mer enn bare et teknisk godt natur-
bilde. Bildene skal også fortelle en his-
torie og gi rom for refleksjon. Naturen 
har en egenverdi, og det står sterkt 
hos Arnfinn. Derfor er han opptatt av at 
bildene skal gi ettertanke og frembringe 
ydmykhet for naturen. Han vil også at 

betrakteren skal oppleve nærhet og 
kontakt. 

Noen av Arnfinns sterkeste bilder 
viser dyr og fugler i miljø, gjerne kombi-
nert med en ren komposisjon og store 
flater. Sentralt for hans fotografering er 
også intimitet og et ønske om å få fram 
dyrets personlighet. Derfor benytter han 
alle brennvidder, hvor tett på med vid-
vinkel kanskje gir det råeste uttrykket.

Prisbelønt
Arnfinn Johansen er en av Norges mest 
prisbelønte fotografer med mye aner-
kjennelse fra de aller største internasjo-
nale fotokonkurransene. Han har opp-
nådd ikke mindre enn 75 premieringer 
og hederlige omtaler siden 2011/12. 
Bare i 2018 fikk han 12 av dem. Hans 
bilder har også vært utstilt i galle rier 
over hele verden.

Arnfinn Johansen ser du fredag 8. 
mars kl. 15.10.
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Øyeblikk i naturen

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Knut Erik Alnæs

Knut Erik Alnæs
+ Fredag 8. mars – 16.00-16.20.

Knut Erik Alnæs Simon Johnsen

Simon Johnsen
+ Fredag 8. mars – 16.20-16.40.

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Simon Johnsen

Simon Johnsen er en av våre yngste festivalfotografer, men har 
allerede et gjennomtenkt forhold til hvordan og hvor han foto-
graferer.

Allerede som 10-åring startet Simon å 
fotografere. Han vokste opp på en frukt-
gård i vakre Hardanger, og det er i dette 
miljøet han har gjennomført de fleste 
fotoprosjektene sine. Naturen er en 
viktig del av hverdagen hans, og som 
18-åring er han en av de yngste foto-
grafene vi har hatt på scenen i Ski. 

– Jeg liker godt å holde meg i 
hjemtrakten, det er utrolig mye flott 
natur her, og så er det bra for miljøet, 
sier han. Foredraget hans handler om 
bildene han har tatt gjennom prosjekter 
i Hardanger, og det er hovedsakelig 
bilder av fugler. -Jeg vil vise bilder og 

fortelle hvordan jeg jobbet for å nå 
målene mine. Det blir blant annet fuk-
tige fossekallmøter og spektakulære 
spekkhoggere fra Hardangerfjorden, 
forteller han. 

Simon utdanner seg nå til anleggs-
maskinfører, men har en drøm om å 
på sikt kunne leve av sin fotografering. 
Simon har allerde vunnet ungdoms-
klassen i GDT to år på rad, og med en 
plass i programmet på Nordens største 
naturfotofestival kan vi vel kanskje si at 
han er på god vei? 

Simon Johnsen ser du fredag 8. 
mars klokka 16.20.

Naturen i Hardanger
19 år gamle Knut Erik Alnæs er en av de unge men allerede 
anerkjente naturfotografene, som festivalen ønsker å få fram i 
scenelyset.

Jusstudenten fra Oslo vil fortelle om hvil-
ke opplevelser og tanker som ligger bak 
bildene og om hvordan han som fotograf 
har utviklet seg de siste årene.

Han vil også fortelle om hva natur-
fotografi betyr for han, og hvordan na-
turen kan være en viktig måte å koble 
av på for dagens unge.

Vil vekke følelser
Hovedsakelig jobber han med fugler og 
dyr. Målet er å vekke følelser hos seeren 
med bildene, følelser som kanskje kan 
være med på å øke bevisstheten rundt 
bevaring av truet natur, og ikke minst 

hvor skjør naturen vi omgir oss med er. 
Mange av bildene er fra sentrale Oslo 
der han vokste opp. Bildene viser hvilke 
muligheter som finnes i de urbane natur-
områdene og hvor viktig det er å sette 
fokus på bevaring av disse.

Ung, men allerede anerkjent
Knut Erik Alnæs har vært en markert 
størrelse blant Skandinavias unge natur-
fotografer i flere år, og er blitt premiert 
de fire siste årene i Nordic Nature Photo 
Contest. Han vant tittelen «Årets unge 
nordiske naturfotograf» i 2016 og 2018.

Se Knut Erik Alnæs fredag kl. 16.00.
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Per Flakstad 

Per Flakstad
+ Fredag 8. mars – 16.40-17.00.

En liten rosablogg

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Per Flakstad

En skulle nesten tro at favorittfargen til Per Flakstad er rosa. 
Men sånn er det ikke.

I foredraget til Per Flakstad får vi et lite 
skråblikk på fargen rosa i naturfoto-
grafiet. I første rekke gjennom bilder av 
flamingoer i franske Camargue, som er 
en av Europas viktigste hekkeplasser 
for blant annet rosenflamingoene. Du 
visste kanskje ikke at for flamingoene 
er dessuten fargen rosa også tegn på 
både matvett og maskulin styrke? Der 
i gården stiller du svakt hvis du er en 
bleiking!

– Flamingoen er både en staselig og 
litt pussig fugl. Derfor blir det et uhøy-
tidelig og humørfylt foredrag, kanskje 
med litt alvor på slutten, forteller Per 
hemmelighetsfullt.  

 Per Flakstad er en lokal fotograf fra 
Ski. Han har gjennom yrkeskarrieren 
hovedsakelig jobbet med journalistikk 
og reportasjefotografi. Han har jobbet 
i aviser, ukeblader og i NRK, og er i 
dag ansatt i Fagbladet, et magasin og 
nettsted for Fagforbundet, organisasjo-
nen for kommuneansatte i Norge.

Han har vært involvert i Norsk Natur-
fotofestival fra starten, blant annet 
ved å arbeide med festivalmagasinet 
og festivalens nettside. Han sitter nå i 
festival styret.

Per Flakstad ser du fredag 8. mars 
klokka 16.40.

WILDPHOTO TRAVEL

01-14.11 2019
ANTARKTIS 

Dette er en unik mulighet til å bli med på en tilrettelagt 
fotoekspedisjon til Antarktis med norske fotoguider! 

www.wildphoto.com/antarctica

Naturfotofestivalen-2019.indd   1 01.02.2019   12.25

Bokprosjekt på gang? 
Vi lager boken fra deg.

Billig og bra, slik du vil ha!

Morten Krogvold Workshops 30 år
Bli med og bidra med ditt bilde i jubileumsboken
Vi ønsker bidrag fra kursdeltagerne!
Gå inn på mkwbok.no og send inn ditt beste bilde fra en workshop du deltok på. 

Uten bidrag, ingen bok! Så send inn bildet ditt!

Boken vil foreligge til 30-års jubiléet i september og lanseres samtidig med åpningen av det nye galleriet i Vågå. 
Det er deltagernes bilder som er boken. Med bilder tatt i Vågå over en 30-års periode blir dette en fotohistorisk skatt. 

Forord av ordfører, innledning av Morten, som også vil kommentere en del av bildene. Og en mengde deltagerbilder! Fo
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post@bokstavogbilde.no • 41 31 77 22 • Vi er ikke verdensmestre, men en godkjent mesterbedrift innen grafisk
Bokstav og Bilde as produserer jubileumsboken i stort format i hardcover!

Velg solbriller med 
styrke som ditt andre par
100% UV-beskyttelse

Specsavers Ski  Tlf: 67 20 46 20
Torgveien 2

Gjelder når du velger solbrille som brille nr 2 i vårt 2for1 tilbud fra 795. PENTAX enstyrkeglass (1,5 indeks),fargede glass (normalpris 250) og 
UV-filter (normalpris 250) er inkludert. Tilbudet gjelder t.o.m. 10/9 2016  og kan ikke kombineres med tilbud. ©2016 Specsavers.
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Bård Løken og Trym Ivar BergsmoÉn forfatter, to fotografer, fire bøker

Bård Løken
+ Fredag 8. mars – 17.30-18.30.

Foto: © Trym Ivar Bergsmo

Trym Ivar Bergsmo

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Bård Løken

Fotografene Trym Ivar Bergsmo og Bård Løken står bak en rekke 
bokutgivelser. På Ski møtes de for å presentere fire bøker de 
hver for seg har gitt ut i samarbeid med forfatteren Lars Saabye 
Christensen.

Bård Løken har stått på scenen flere 
ganger tidligere. Mange husker sikkert 
samarbeidet med forfatteren Erlend Loe 
i boka Bill. Mrk. 2469, et underfundig og 
humoristisk svar på en kontaktannonse 
i bladet Fjell og Vidde.

Poesi og fotografi
Trym Ivar Bergsmo vil være et nytt be-
kjentskap for publikum i Ski, men han 
har en lang karriere som naturfotograf 
bak seg, kanskje med en særlig vekt på 
det Nordnorske lyset og landskapet.

Bøkene de har laget sammen med 
den kjente forfatteren Lars Saabye 
Christensen er «Oslomarka» og «Nor-
ske omveier – i blues og bilder» (Bård 

Løken), og «Den andre siden av blått» 
og oppfølgeren «Den arktiske drøm-
men» (Trym Ivar Bergsmo).

De to fotografene står for bildema-
terialet i bøkene, mens Saabye Chris-
tensen har skrevet sine underfundige 
dikt som refleksjoner over det han opp-
lever i bildene.

Hyllest til det norske mangfoldet
Boka om de norske omveiene kom i 
1999, og den er en poetisk og fotogra-
fisk hyllest til det norske mangfoldet.

– Boken skal gi følelsen av å være 
på en omvei, sa Bård Løken til bladet 
Fotografi i forbindelse med utgivelsen. 
– I vår tid går alt så fort, og vi velger 

som regel de raskeste og travleste 
veiene og gatene der opplevelsene går 
oss hus forbi. I boken guider vi leseren 
til omveien.

Bestselger
I boka «Den andre siden av blått» fra 
1996 beveger Bergsmo seg i skjærings-
punktet mellom tradisjonalisme og ab-
straksjon, mens Saabye Christen sens 
dikt kler landskapet i Lofoten og Vester-
ålen svært godt. Boka ble en bestsel-
ger og fikk gode kritikker. Det samme 
gjorde oppfølgeren «Den arktiske drøm-
men» i 2007.

Se Bård Løken og Trym Ivar Bergs-
mo fredag 8. mars kl. 17.30.
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Jo-Anne McArthurEn stemme for de stemmeløse

Jo-Anne McArthur
+ Fredag 8. mars – 19.00-19.45.

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Jo-Anne McArthur
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Jo-Anne McArthur har reist til rundt 60 land for å dokumentere 
og fortelle om forholdene for dyrene som blir fanget i nettet av 
menneskelig aktivitet i menneskets tidsalder, antropocen.

Den kanadiske naturfotografen og foto-
journalisten er spesielt opptatt av de 
milliardene av dyr vi aldri ser som blir 
oppdrettet som mat eller pels til pynt og 
klær i en industriell produksjon. Det er 
ikke alltid en pen historie.

Vant publikumspris
Men hun er også opptatt av de få som 
blir reddet. Hennes kanskje mest kjente 
bilde til nå av den foreldreløse gorillaen 
Pikin og oppasseren hennes Appoli-
naire Ndohoudou er et eksempel på det 

siste. Bildet vant publikumsprisen under 
fjorårets Wildlife Photographer of the 
Year. Det er vanskelig å ikke bli berørt 
når du ser et slikt bilde.

Bilder fra hele verden
Hun har reist fra Nord-Carolina til Israel, 
fra Skandinavia til det afrikanske konti-
nentet, alt for å møte dyrene og doku-
mentere både triste og håpefulle histori-
er som hun mener det er viktig å fortelle.

Jo-Anne McArthur har brukt de 
siste 15 årene på å reise rundt for å 

dokumen tere det komplekse forholdet 
mellom mennesker og dyr. Gjennom 
orga nisasjonen We Animals har hun 
sørget for at andre mennesker som øns-
ker å gjøre en innsats til dyrenes beste 
har tilgang på bilder og dokumentasjon.

Gjennom arbeidet sitt har hun høstet 
mange internasjonale priser og stor 
anerkjennelse for sitt talent og sitt en-
gasjement.

Hovedpersonen i filmdokumentar
I tillegg til å fotografere er hun også 
forfatter for to bøker, og hun var i til-
legg hovedpersonen i Liz Marshalls 
dokumentarfilm «The ghosts in our 
machine» fra 2013 som er et innlegg og 
de stemmeløses stemme i debatten om 
dyrevelferd.



TRADE-IN
Bytt inn ditt gamle systemkamera (uansett merke) mot en helt ny Lumix S 
og få minst 2000 kroner i innbyttepremie.*

Oppgrader ditt utstyr og opplev alle nye muligheter  
som nye Lumix S har å tilby.
Les mer på  www.panasonic.no 

KUN 1,95 % LÅNERENTE*
RASK LEVERING

Nissan LEAF: Forbruk/utslipp WLTP: 206 Wt/km, 0 gr/km CO2. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. *Tilbudet gjelder lånefinansiering fra Nissan Finance. Forutsetter min. 35 % egenkapital. 
Renten løper flytende i 3 år og blir deretter justert til gjeldende markedsrente. Priseksempel: 1,95% nom./3,54% eff. EK 35 %. Lånebeløp 188 025 kr o/7 år. Etabl.omkostn. 4 790 kr, kredittkost. 23 691 kr. Totalkost 307 107 kr. 
Tilbudet gjelder til 31.03.2019.

TUSEN TAKK TIL ALLE 
SOM HAR GJORT DEN TIL 
NORGES MEST POPULÆRE BIL

ProPILOT Park

ProPILOT

e-Pedal

Birger N. Haug Follo
Haugenveien 3, 1400 Ski
www.bnh.no
Telefon: 64 00 23 70

nissan_LEAF_AMAZING_RETAIL4_HP_246X181_NOR_ol1_cs6   1 01/29/19   13:49:48

FOTOREISE TIL SVALBARD 5.-12. MAI 2019

VÅRVINTER I NORD

BLI MED FOTOGRAF OG FORFATTER PÅL HERMANSEN PÅ EN UKESTUR TIL HAVET OG ISEN 
RUNDT SVALBARD MED EKSPEDISJONSSKIPET M/S STÅLBAS OG BARENTS EXPEDITIONS

PRISER FRA NOK 52 000,- PR. PERSON I DOBBELTLUGAR 

www.barentsexpeditions.com
mail@barentsexpeditions.com

tel +47 977 58 910 
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Nordre Øyeren
Øystein Søbye

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Guttorm Næss

Guttorm Næss
+ Lørdag 9. mars – 09.30-09.45.

Et langt og kort tilbakeblikk

Guttorm Næss

Øystein Søbye
+ Lørdag 9. mars – 09.00-09.30.

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Øystein Søbye

Øystein Søbye er generalist med forkjærlighet for det klassiske 
naturfotografiet.

I hans foredrag får vi være med å opp-
leve natur og dyreliv ved Nordre Øyeren. 
– I foredraget mitt får dere være med 
til et område som er Nordens største 
innlandsdelta. I tillegg til stillbilder, led-
sages foredraget også av videosnutter 
og både film og bilder fra drone, fortel-
ler han.

Øystein Søbye har vært forfatter og 
naturfotograf på heltid fra 1992 til 2012. 
Nå kombinerer han det med annet ar-
beid i tillegg.

Søbye er en veteran som har gitt ut 

14-15 bøker med egne bilder, flere av 
dem med egen tekst. Tematisk spenner 
de fra natur og dyreliv til kulturhistoriske 
kokebøker. Han har også gitt ut ei bok, 
i samarbeid med Sverre Solberg, om 
Øyeren, og har på egenhånd og på 
opp drag fra Våtmarkssenter Nordre 
Øyeren, produsert et billedspill og en 
video om naturreservatet.

  Han var medlem av juryen i Foto-
jakta i Villmarksliv fra 1992 til 2018.

Øystein Søbye ser du lørdag 9. 
mars klokka 09.00.

Guttorm Næss har tenkt å se tilbake, både i et kort og i et litt 
lengre perspektiv.

Først vil han ta oss med tilbake til 
sommeren som var. Da skal vi få være 
med på besøk i blåvingevannnymfens 
egen verden, og det blir et gjensyn 
med lapp ugleskogen. I tillegg skal vi få 
være med til både norske og islandske 
landskap.

Guttorm Næss har drevet med foto 
siden slutten av 80-tallet. De første 
15 årene konsentrerte han seg om 
landskapsbilder fotografert med storfor-
matkamera. Etter at de første HD video-
kameraene kom på markedet i 2005 har 

det blitt mer og mer filming, og de siste 
årene er det videokameraet som har 
hatt førsteretten i tursekken hans.

Nettopp filmingen har resultert i 
samarbeid med to andre fotografer og 
sammen lager de filmer for NRKs «Ut i 
naturen». Han har også levert filmklipp 
til flere utenlandske TV-stasjoner.

Sammen med Baard Næss og Tor-
bjørn Martinsen sto han også på sce-
nen i Ski under festivalen i 2017.

Guttorm Næss ser du lørdag 9. mars 
kl. 09.30.
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Ole Jørgen Liodden

Polar Bears & Humans

Ole Jørgen Liodden
+ Lørdag 9. mars – 10.00-10.45.

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Ole Jørgen Liodden
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er Ole Jørgen Liodden er bekymret over klimaendringen og i 
tillegg kritisk til den internasjonale forvaltningen av isbjørn.

Klimaendringer i Arktis fører til mindre 
is, noe som gir problemer for dyr som 
isbjørn, sel, torsk og andre arter. 

Kristisk
Klimaendringer er ikke det eneste som 
er kritisk for isbjørn, men en forvaltning 
internasjonalt som tillater at 800-1000 
isbjørner blir skutt hvert år.

Ole Jørgen Liodden vil fortelle om 
prosjektet Polar Bears & Humans, som 
han har jobbet med, og også gi tips til 

hvordan du, som fotograf og et miljø-
be visst menneske, kan utgjøre en for-
skjell.

Ole Jørgen Liodden er i dag en av 
Norges mest kjente naturfotografer 
og i tillegg et stort navn i europeisk 
naturfoto grafi. Han har holdt på med 
dette som profesjonell heltidsutøver 
siden 2003, og ved siden av fotografe-
ring og bokutgivelser, driver han også 
firmaet WildPhoto Travel sammen med 
flere andre naturfotografer.

Kameraet et verktøy for å øke 
interes sen
Han har alltid vært interessert og 
engasjert i bevaring av natur og arts-
mangfold, og nå bruker han sitt foto-
grafiske talent som et verktøy for å 
gjøre myndigheter og folk flest mer 
interessert i de viktige økosystemene i 
arktiske områder.

Han er også en av landets mest 
prisbe lønte naturfotografer, med blant 
annet seier i Wildlife Photographer 
of the Year i 2012 og premieringer i 
en rekke andre store internasjonale 
konkurranser.

Ole Jørgen Liodden ser du lørdag 9. 
mars kl. 10.00.
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I himmelen og på jorden

Pål Hermansen
+ Lørdag 9. mars – 11.15-11.45.

Pål Hermansen 

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Pål Hermansen 

Å se hvordan jorda ser ut ovenfra gir et helt nytt perspektiv, og 
med dagens teknologi er det mulig å være sin egen pilot.

- Det å komme opp i lufta har vært 
en drøm for menneskene gjennom 
århundrer, sier Pål Hermansen. I to år 
har han jobbet med å fotografere fra 
lufta, og det er resultatet av dette han 
skal vise oss denne gangen. – Det er 
en fascinerende visuell åpenbaring å 
se verden på denne måten. Kameraet 
er jo det beste redskapet til å utforske 
naturen og våre omgivelser. Det fanger 
også ting som vi ikke kan se, samtidig 
som det er et speil av vårt eget sinn. 
Denne kombinasjonen gjør fotografi til 
en uuttømmelig kilde for kreativitet.

Pål Hermansen er et kjent navn i 
norsk og internasjonal naturfotografi. 
Bildene hans er publisert og stilt ut 
over hele verden, og bildespråket hans 
utvikler seg stadig. Bevisstheten for de 
mulighetene som ligger i bildespråket 
er den viktigste drivkraften, og et viktig 
mål har hele tiden vært å arbeide for 
å viske ut de tradisjonelle grensene 
mellom naturfotografi, dokumentar- og 
kunstfotografi.

Pål har skrevet og illustrert 35 bøker, 
og er representert som en av ti fotografer 

i BBC´s internasjonale porteføljebok 
Masters of Nature Photography (2013). 
Hans bilder er premiert i store konkur-
ranser som World Press Photo og Wild-
life Photographer of the Year. 

Han er også en sentral person i 
Norsk Naturfotofestival og leder av pro-
gramkomiteen. 

Pål Hermansen ser du lørdag 9. 
mars kl. 11.15.
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Knut-Sverre Horn

Knut-Sverre Horn
+ Lørdag 9. mars – 11.45-12.30.

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Knut-Sverre Horn 8112 miserable dager i paradiset  med noen tilløp til ekstase

Knut-Sverre Horn kjenner du sikkert igjen som Norsk Naturfoto-
festival eminente konferansier. Men visste du at han selv også 
er en dyktig fotograf?

Når Knut-Sverre Horn står på scenen 
i Ski lørdag 9. mars, er det 8112 dager 
siden han flyttet fra Oslo til Vadsø. Nå 
kaller han Varanger for sitt paradis. 
– Motivene her står i kø, men hverdag-
ene består stort sett av andre forplikt-
elser, forteller han. Knut-Sverre jobber 
nemlig som journalist og fotograf i NRK. 
Årstider og vær gjør også sitt til å gjøre 
tilværelsen vanskelig for en naturfoto-
graf. – Først har vi en lang mørketid, 
så en kort og hektisk sommer, der alt 
du skal fotografere har blomstret av 

eller flydd sørover før du får sukk for 
deg. Det lunefulle været er også en ut-
fordring, men av og til klaffer det!
– Innimellom har vi klarvær på dager 
med måneskinn og nordlys, midnattssol 
på brushaneleiken, eller – når lavtrykk-
ene kommer med godsaker som digre 
snøfiller som omhyller karismatiske sjø-
fugler. Det er de dagene man lever for 
som naturfotograf på grensa til Arktis. 

I foredraget sitt skal han vise bilder 
fra naturperler som Hornøya, Ekker-
øy, Persfjord og Varangerhalvøya 

VARANGER

nasjonalpark – sistnevnte er nesten 
like stor som hans hjemfylke Vestfold. 
– Som journalist av yrke har jeg en 
forkjærlighet for det fortellende bildet, 
gjerne et som er tatt i det avgjørende 
hundredels sekundet. Etter hvert har 
jeg også forsøkt å dyrke mer poetiske 
og abstrakte tilnærminger til foto-
graferingen, forteller han.

Knut-Sverre Horn ser du lørdag 9. 
mars klokka 11.45.
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The Wind of Dreams

Cindy Jeannon
+ Lørdag 9. mars – 15.15-16.00.

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Cindy Jeannon

Cindy Jeannon

– Å bli båret fram av kjærlighet i stedet for frykt gir meg et fritt liv 
med samarbeid og respekt for alt liv. Det er målet for meg, sier 
hun.

Vi hører stadig fortellinger om folk som 
hopper av jaget etter penger og vel-
stand for å egne tiden sin til et roligere 
og stillere liv. Dette er folk som deg og 
meg, som har en ekstra driv og mot til å 
ta steget ut av komfortsonen. Franske 
Cindy Jeannon er en av disse. Etter sju 
år innen databransjen bestemte hun 
seg for å slutte i jobben og forlate alt for 
å leve et «annerledes liv». I 2009 startet 
reisen inn i naturen på jakt etter båndet 
som binder oss alle sammen. 

Siden da har hun jobbet med å 
fordype seg i naturen for å utforske og 
formid le opplevelsen av de store fysiske 
og psykiske landskapene. Hun bor tett 
på naturen hele året, men reiser også 
alene i villmarken i Norge og Island. 

Under og etter reisene forsøker hun å 
formidle den dialogen som oppstår mel-
lom henne og naturen, i bilder og tekst. 
Dette gir seg uttrykk i bøker og utstill-
inger. Utfordringene hun møter setter 
henne i kontakt med røttene sine og 
nye følelser og refleksjoner oppstår når 
hun holder seg borte fra sivilisasjonen. 
Forholdet mellom tid, rom og frihet får 
en annen dimensjon. 

Det blir en følelsesmessig sterk 
opplevelse når Cindy Jeannon står på 
scenen og viser og forteller om sine 
reiser, som har tatt form i bøkene «The 
Wind of Dreams» og «In the Land of 
the Fairies».

Cindy Jeannon ser du lørdag 9. 
mars kl. 15.15.
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Jasper Doest 

Med tro på fotografiets kraft

Jasper Doest 
+ Lørdag 9. mars – 16.15-17.00.

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Jasper Doest

Jasper Doest er en nederlandsk fotograf som jobber med for-
holdet mellom menneske og natur. Han skaper og forteller 
visuelle historier for å gi oss innsikt i livene til skapningene vi 
deler denne planeten med.

Han har en bakgrunn innen økologi, og 
gjennom sine fotohistorier forsøker han 
å skape forståelse for hvor avhengig 
menneskene er av naturen, og hvordan 
vårt overforbruk påvirker ressursene. 

Han tror på fotografiets kraft som en 
mulighet til å skape endringer. Han er 
seniorpartner i en sammenslutning av 
engasjerte fotografer som arbeider for 
å bevare naturmangfold, og en ambas-
sadør for organisasjonen WWF i Neder-
land.

Jasper Doest har bidratt i magasiner 
som National Geographic Magazine, 
Smithsonian Magazine og GEO. Han 

har mottatt flere høythengende priser i 
internasjonale konkurranser som World 
Press Photo og Wildlife Photographer 
of the Year. Den siste senest i fjor med 
en fotografisk fortelling om flamingoen 
Bob, en slags «Julius-historie» om 
en fugl som ble så skadd at den ikke 
kunne settes tilbake i naturen, og ble i 
stedet nærmest adoptert av vertsfamili-
en sin.

I foredraget sitt vil han dele sine per-
sonlige erfaringer og fortelle om sin in-
dre motivasjon for det arbeidet han gjør.

Jasper Doest ser du lørdag 9. mars 
kl. 16.15.
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Ta et intensivt studie i fototeknikk,  
bildekommunikasjon og utvikling av egen portefølje  

- med profesjonelle fotografer som lærekrefter!

Ett semester heltid på dagtid eller to semestre deltid,  
to kvelder i uken over ett år.

 
HØR MER PÅ INFORMASJONSMØTE 

ONSDAG 20. MARS & 10. APRIL KL 17.00.

HELTIDS- & 
DELTIDSSTUDIER 
I FOTOGRAFI

LØPENDE OPPTAK
OPPSTART 27.AUG
Foto: Aleksandra Lamberg, toårig student

FRILUFTSLIVETS UKE 31. AUGUST – 8. SEPTEMBER  
#nattinaturen • Fotokonkurranser med flotte premier! 

www.norskfriluftsliv.no

Foto: Eva Marie Høyheim FetenFølg Norsk Friluftsliv påER DU INTERESSERT I NORSK NATUR, FRILUFTSLIV OG FOTO?  

VI FORSVARER DIN RETT TIL  
FRI FERDSEL I NATUREN!
Norsk Friluftsliv arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv.
Vi er opptatt av å fremme allemannsretten og tilgangen til den norske naturen.

VÅR VISJON ER FRILUFTSLIV FOR ALLE – OFTERE.
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Landet som inte längre är

Peter  
Gerdehag

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Peter Gerdehag

Peter Gerdehag
+ Lørdag 9. mars – 17.30-18.15.

Siden 1980 har Peter Gerdehag dokumentert det gamle kultur-
landskapet i Sverige, først og fremst i det karrige Småland.

Med det vil han vise oss hvordan tide n 
med et småskala jordbruk var, da 
bøndene holdt mindre besetninger med 
melkekyr, og kulturlandskapet ble ved-
likeholdt av beitende dyr. – Dette var 
tiden før dagens jordbruk som har fokus 
på stordrift, vekst og økonomisk profitt. 
Det er trist å se hvordan den globali-
serte utviklingen har gått fra mangfold 
til enfold og forenkling, sier han. 

Landet som inte längre är, er den 
lengste fotodokumentasjonen som 
har blitt gjort av en og samme gård i 
Sverige. Den startet i 1980 og pågår 

fortsatt. Peter Gerdehag håper at hans 
livsverk skal gjøre det lettere å forstå 
vårt opphav. – Dette er fotografier som 
jeg håper kan få enda større betydning 
for kommende generasjoner. Et slags 
grundig tidsvitne om hva som var, og 
hvor vi har gått siden, sier han. 

Peter Gerdehag har hatt stor 
framgang som dokumentarfotograf, 
og spesi elt filmene Hästmannen og 
Kokvinnorna fikk mye oppmerksomhet. 

Peter Gerdehag ser du lørdag 9. 
mars klokka 17.30.
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ÅRETS NORDISKE NATURFOTOGRAF

Jørn Bøhmer Olsen
+ Lørdag 9. mars – 18.45-19.15.

Tekst: Tom Schandy
Foto: © Jørn Bøhmer Olsen

Jørn Bøhmer Olsen ble kåret til Årets nordiske naturfotograf 
und er Natur&Foto-dagen i Oslo Konserthus den 2. februar. 
Hans bilde av fiskeørn som tar fisk under vann, var den sole-
klare vinn eren blant 4500 innsendte bilder til Nordic Nature 
Photo Contest (NNPC), som i år ble arrangert på niende året  
av magasinet Natur&Foto. Nå kommer han til Norsk Naturfoto-
festival for å fortelle om hvordan det er mulig å ta et slikt bilde. 
Han intervjues av Knut-Sverre Horn på scenen.

Jørn Bøhmer Olsen (66) bor i Halden 
i Østfold og er en levende legende for 
alle som har vært med litt. Sammen 
med sin makker Rolf Sørensen var han 
han en banebrytende naturfotograf på 
1980-tallet, noe som kulminerte i at 
han ble «Nordisk Naturfotograf» i 1991, 

kåret av Vårgårda Fotoklubb og det 
svenske bladet Foto. Så ble det litt stille 
rundt Bøhmer Olsen.

Juryen i NNPC var enstemmig, hans 
bilde av fiskeørn under vann var så 
utrolig bra at det ikke var noen tvil om 
at Jørn Bøhmer Olsen fortjente tittelen 

«Årets nordiske naturfotograf», 28 år 
etter at han sist var «Nordisk naturfoto-
graf».

Bildet av fiskeørna som har tatt en 
vederbuk, og som kjemper seg opp til 
overflaten, er et utrolig opptak. Vi har 
ikke sett lignende. Bildet er tatt med 
fjernstyrt kamera under vann. Bøhmer 
Olsen satt i kamuflasjetelt 50 meter 
unna – i 42 dager sist sommer, nesten 
på rad. Han hadde klaff 8-10 dager. Det 
er mye som skal stemme. Er vindretnin-
gen feil, vil den ta fisken med ryggen til. 
Og så skal vannflaten ha litt bevegelse, 
ikke for lite, ikke for mye. Men jeg har 
fått flere artige bilder, ikke bare vinner-
bildet…

Det siste halve året har Jørn skrevet 

på ei fiskeørnbok som han håper 
kommer ut i løpet av et par år. Han er 
opptatt av alle sider ved fiskeørnas liv. 
Han begynte å tenke på dette allerede 
i 2006, men nå vil han snart ha den ut. 
Han har pløyd hyllemeter på hyllemeter 
med litteratur for å innhente all mulig 
kunnskap om arten.

Jørn Bøhmer Olsen har levd av foto 
i over 40 år. I alle år har han vært en 
kompromissløs fotograf som har brukt 
den tiden han trengte for å ta det bil-
det han så for seg. Sammen med Rolf 
Sørensen har han jobbet med tallrike 
prosjekter, blant annet en rekke kraft-
fulle bildespill og flere bøker. Først ute 
var den nyskapende boka «Et år i sko-
gen» som Jørn kom ut med i 1982.

Jørn Bøhmer Olsen

Natur&Foto naturogfoto_magasinFølg oss på:

Tegn abonnement på www.naturogfoto.no eller ring abonnementstjeneste på tlf: +47 67 21 12 39

349,- NOK

Tegn abonnement. 
Send SMSKODE: ABONA1 til 2131

5 magasiner og tilgang 
til digitalmagasiner

BestillNÅ!

Kjøpes på 
www.naturogfoto.no

NNPC 2019
Nordens flotteste bilder
samlet mellom to permer

kr 150,-NOK 
+ porto
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To capture the impossible

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Erik Johansson

Erik Johansson 
+ Lørdag 9. mars – 19.30-20.15.

Erik Johansson 

Når Erik Johansson holder foredrag om bildene sine høres det 
ofte latter og andre utrop fra salen. Bildene hans har nemlig den 
effekten på folk.

– Jeg liker å utfordre folks forestillings-
evne og leke med deres opplevelse av 
hva som er virkelig og hva som ikke er 
det, sier Erik. 

Og etter å ha sett hans bilder skjøn-
ner vi at det lykkes han svært godt med. 
Erik Johanssons bilder får deg virkelig 
til å tenke og fundere. Hvordan får han 
det til? Scener som ser helt realistiske 
ut, men allikevel inneholder absurde og 
umulige elementer. 

Arbeidene hans blir beskrevet som 

surrealistiske scener som han skaper 
ved å sette sammen flere fotografie r. 
Han ønsker å formidle ideer ved hjelp 
av kameraet og seerens forestillings-
evne. I foredraget på festivalen kommer 
han til å fortelle hvordan han går fram 
for å skape bildene sine, om hvordan 
alt begynner med inspirasjon, videre 
til ideer og fotografering, og til slutt 
hvordan han setter alt sammen med 
mål om å få bildet så realistisk som 
mulig.

Erik Johansson er en svensk foto-
graf med base i Praha. Han arbeider 
som fulltids fotograf med både person-
lige og kommersielle prosjekter. 

Han ble kåret til Årets Naturfotograf i 
Sverige i 2015. 

Erik Johansson ser du lørdag 9. 
mars klokka 19.30.
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Din lokale trykksakleverandør

Vi produserer plakater på 

mange spennende materialer, 

som f.eks lerret, PVC-banner,

 plexiglass og aluminium.

Kom innom for en prat,

ring oss eller send

oss  en mail.

Kopiering • Digitaltrykk • Plakatprint • Laminering • Trykk på plater • Visittkort • Brosjyrer • Banner • Rollup • Etc

CopyCat Ski  •  Jernbaneveien 2 (Rutheimgården)  •  Tlf: 64 85 28 00  •  ski@copycat.no  •  www.copycat.no

FÅ EN GOD START 
PÅ DAGEN PÅ 
THON HOTEL SKI

KOM OG NYT VÅR FROKOSTBUFFET

Det sies at frokost er dagens viktigste måltid, og du trenger 
ikke å være gjest hos oss for å få en god start på dagen! 

Mandag – fredag kl. 06:30-09:30
Lørdag – søndag kl. 07:00 – 10:30

Velkommen til Thon Hotel Ski!

thonhotels.no/ski

kr 195,- 
per person

Østlandets Blad gir deg 
siste nytt der du er. 
Ved kjøkkenbordet, 
på reise, på jobben.

Overalt. Alltid.

PÅ FANGET
LOKALAVISEN

øb.no
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Jonathan Stenvall
+ Søndag 10. mars – 09.00-09.45.

Jonathan Stenvall

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Jonathan Stenvall

Mellom topper og daler
Jonathan Stenvall er en av de unge fotografene du i år får møte 
på festivalen. I hans foredrag møter du mange dyr og får opp-
leve hvordan evolusjonen i løpet av millioner av år har utviklet 
dem til de komplekse skapningene de er i dag.

Vi skal blant annet til Himalayas top-
per, Costa Ricas tåkefulle regnskoger 
og Østersjøens isolerte øyer for å se 
nærmere på hvordan livsformene har 
tilpasset seg å leve på nettopp slike 
steder. Tittelen topper og daler referer 
heller ikke bare til naturen i fysisk for-
stand, men også til opp- og nedturer i 
arbeidet med å bevare artsmangfoldet 
på kloden. Den unge fotografen har hel-
ler ikke glemt jordens ferskeste biotop, 
byene. Derfor blir det også bilder fra 
den urbane naturen.

Vil dele sin fascinasjon for  
naturen
– Jeg ønsker å dele fascinasjonen for 
natur og naturens egne innbyggere. 
Målet er at bildene skal være noe mer 
enn artsportretter. Ved å jobbe kreativt 
med motivet eller ved å vise noe om 
arten gjennom en miljøskildring vil jeg 
forsøke å fortelle om hvordan individet 
lever, sier han.

Merittert fotograf
Til tross for sin unge alder og ganske 

korte karriere har Jonathan Stenvall 
alle rede rukket å bli en merittert foto-
graf. I 2015 vant han tittelen som Årets 
unge nordiske naturfotograf, og året 
etter ble han valgt inn i svenske Natur-
fotograferna/N som samler de beste 
svenske naturfotografene. 

Han er i tillegg initiativtakeren til en 
egen forening for unge nordiske natur-
fotografer, YNNP (Young Nordic Nature 
Photographers).

Jonathan Stenvall ser du søndag 10. 
mars kl. 09.00.
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Mats AnderssonEt dypdykk i egen bildeskaping

Mats Andersson
+ Søndag 10. mars – 10.00-10.45.

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Mats Andersson

I foredraget Nature Diary har Mats Andersson sett seg tilbake 
og gjort et dypdykk ned i sin egen bildeskaping. Han vil fortelle 
historien om hvorfor hans karakteristiske svarthvitt-bilder ser ut 
som de gjør.

– Jeg har ofte fått høre at bildene mine 
inneholder så mye vemod, men jeg 
reflekterte aldri over hvorfor. Når jeg nå 
ser tilbake, er det nesten skremmende 
å oppleve at bildene ganske tydelig for-
teller hvordan jeg hadde det. Samtidig 
forteller de også noe om hvordan jeg 
har brukt bildeskaping som terapi for å 
komme meg gjennom hverdagene.

– Et bilde må alltid formidle en 
følelse
– Når jeg skaper bilder forsøker jeg alltid 
å skape dem for å tilfredsstille meg selv. 
Jeg bruker min egen sinnstilstand for å 

få den rette følelsen for motivet. Et bilde 
må alltid formidle en følelse, sier han. 

Nature Diary er også tittelen på 
hans nyeste bok som ble lansert i år.
Selv om dette er en retrospektiv bok, 
er størstedelen av bildematerialet nytt.
Forordet i boken er skrevet av den 
verdenskjente fotografen og professor-
en Arno Rafael Minkkinen som sto på 
scenen i Ski i 2017.

«Genom att använda kameran som 
en binokulär kikare rör sig Andersson 
djupt in i och bortom naturens värld med 
fantasins kraft och skapar känslan av att 
vi också hör hemma där... Andersson 

speglar oförtröttligt dygnets alla timmar 
och påminner oss ständigt om att män-
niskan inte äger sin plats på jorden mer 
än någon annan art.», skriver han i 
forordet til boka.

Høyt premiert
Trofaste festivaldeltakere vil huske hans 
foredrag «Drømmende mystikk» i 2016. 
Siden er han blitt et av de virkelig store 
skandinaviske navnene innen naturfoto. 
Noen måneder etter foredraget hans på 
festivalen vant han svarthvitt-klassen i 
Wildlife Photographer of the Year med 
et rørende bilde av en sørgende spurv-
ugle. Året etter var han finalist i den 
samme konkurransen. I 2016 ble han 
kåret til årets nordiske naturfotograf 
og året etter fikk han prisen som Årets 
naturfotograf i Sverige, som deles ut av 
Naturvårdsvärket.

Eget bildespråk
Hans spesielle uttrykk har ikke kommet 
av seg selv, men er resultat av et hardt 
og bevisst arbeid med egen bildeskap-
ing.

Det var først da han flyttet ut i sko-
gen utenfor Jönköping at han for alvor 
begynte å utvikle sitt eget bildespråk, 
og så sent som i 2008-2009 syntes han 
at han hadde funnet en stil som var 
hans personlige.

Mats Andersson ser du søndag 10. 
mars kl. 10.00.
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Drømmen om
KOLYMA

Øyvind Antonsen 

Øyvind Antonsen 
+ Søndag 10. mars – 11.00-11.45.

Tekst: Nina Frydenlund
Foto: © Øyvind Antonsen 

Sibir. Navnet assosieres med isende kulde og øde villmark. 
Altså et perfekt sted å gjennomføre et fotoprosjekt.

Fotograf Øyvind Antonsen liker vinter 
og natur. Han er også tiltrukket av rura-
le miljøer som han portretterer på sitt 
helt eget vis.

-Som fotograf arbeider jeg for det 
meste med ulike prosjekter, ofte i 
skjæringspunktet mellom natur og kul-
tur, og med elementer av både doku-
mentarfoto og klassisk naturfoto, fortel-
ler han.

Kolymavegen, som er Russlands 
østligste vegstrekning, ble bygget av 
Stalins straffanger og går gjennom de 
kaldeste bebodde områdene på kloden. 
Her gjorde Øyvind Antonsen en vinter-
reise, gjennom endeløs Sibirsk villmark. 
I foredraget får vi møte mennesker og 
dyr som lever under ekstreme klima-
tiske forhold.

Øyvind har jobbet med flere forskjel-

lige prosjekter. Han har gitt ut bok om 
fraflyttede boplasser som tas tilbake av 
naturen og har også gjort et fotopros-
jekt i den forbudte sonen i Tsjernobyl. 
Et annet prosjekt han jobber med, er 
fotografering av døde dyr i naturen. Og 
følger du Øyvind i den digitale verdenen 
kan du ikke unngå å ha lagt merke til at 
han har en spesiell dragning mot elg, 
og da gjerne med en humoristisk vri.

Øyvind Antonsen har tidligere arran-
gert kurs og workshops i foto, og han 
har også vært fotolærer på Bjerkely 
folkehøgskole i noen år. Han har deltatt 
på en rekke utstillinger, både separat 
og sammen med andre.

Øyvind er medlem av BioFoto og 
Norske Naturfotografer/NN.

Øyvind Antonsen ser du søndag 10. 
mars klokka 11.00.
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Espen Rekdal  

Espen Rekdal  
+ Søndag 10. mars – 13.30-14.15.

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Espen Rekdal  

Livet langs Norskekysten
Espen Rekdal har hele verden som arbeidsområde. Men i Ski 
vil han ta publikum med til havområdene langs Norskekysten.

– Egentlig er dette et gammelt skrin-
lagt bokprosjekt som måtte vike for film-
prosjekter, forteller han om foredraget 
sitt på festivalen.

Det følger forandringene som skjer i 
havet langs Norskekysten gjennom året 
og de historiene og bildene Espen Rek-
dal som undervannsfotograf har priori-
tert. Bildene er samlet over ca. 20 år 
med fotografering langs Norskekysten.

 Espen Rekdal er en norsk under-
vannsfotograf og marinbiolog. Han har 
hele verden som sitt arbeidsområde, 
og har publisert historier i bøker, TV-
produk sjoner og magasiner.

Han begynte å fotografere under 
vann i 1996. Han fattet raskt interesse 
for konkurranser som en måte å finan-
siere nye eventyr og en måte å utvikle 
seg raskere på ved å sette seg mål å 
jobbe mot. Han har tatt priser i Anti-
bes, Wildlife Photographer of the year, 
Norske og Nordiske mesterskap, og er 
eneste norske verdensmester i under-
vannsfotografering. Bildene hans har 
vært publisert i hundrevis av bøker, 
maga siner og websider.

 Av oppdragsgiverne finner vi Nation-
al Geographic, Discovery Channel, BBC 
Wildlife, LA Times og Huffington Post.

 De siste 5 årene har Espen ute-
lukkende konsentrert seg om film. Han 
jobbet fulltid på BBCs «Blue Planet 2» 
som har høstet mye god kritikk og har 
vunnet en BAFTA, PANDA og fått to 
Emmy nominasjoner. I 2019 er han ak-
tuell med BBCs «Seven Worlds».

 – Jeg har utviklet meg fra å ta este-
tisk vakre bilder til mer og mer å la dem 
dreie seg om historien bak. Bilder som 
viste dyreatferd var spesielt interes-
sante og det er nok noe av forklaringen 
på at jeg migrerte over til film fra still-
foto grafi, sier han.

Se Espen Rekdal søndag kl. 13.30.
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Hans Strand 
+ Søndag 10. mars – 14.30-15.15.

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Hans StrandManmade land Hans Strand

Fra å være en fotograf som dokumenterte urørt og jomfrue-
lig natur, har bildene til Hans Strand mer og mer handlet om 
hvordan vi mennesker med våre destruktive krefter påvirker et 
landskap.

Dette prosjektet resulterte i utstillingen 
«Manmade land» på Fotografiska i 
Stockholm i 2018, og den skal vises i 
New York i 2019.

Fra jungel til polarstrøk
Hans Strand har fotografert på alle 
klodens kontinenter, alt fra jungelens 
dampende regnskog til vidstrakte po-
larlandskap og tørre ørkener. Bildene 
hans er sjelden portretter av et sted, 
snarere tolkninger av kreftene som har 
skapt og skaper landskapet.

Et bilde, et frosset øyeblikk, og likevel 
en tolkning av bevegelser, liv og forand-
ring.

Den svenske fotografen er egentlig 
ingeniørutdannet, men den sterke inte-
ressen for foto gjorde at han etter ni 
år tok det store steget ut i en usikker 
virkelighet som frilans fotograf. Han 
fikk en tidlig inspirasjon i Yosemite 
nasjonalpark i California der han kunne 
beundre landskapet som en av de store 
landskapsfoto-pionerne, Ansel Adams, 
hadde dokumentert.

Tilhørighet med landskapet
– Der og da kjente jeg en tilhørighet 
med landskapet foran meg og en sterk 
lengsel etter å skildre inntrykkene mine 
med kameraet, forteller han.

Hans Strand har siden blitt en av 
Skandinavias mest kjente landskaps-
fotografer. Han er rikt representert i 
internasjonale kunst- og fototidsskif-
ter. Han har mottatt 13 internasjonale 
awards, blant annet Hasselblad Master 
Award i 2008. Han har i tillegg publisert 
åtte bøker med landskapsfotografier 
og temaer rundt mennesker og miljøet. 
Den siste, en «coffee table» bok om  
Island, ble utgitt så sent som i 2018.

Hans Strand ser du søndag 10. mars 
kl. 14.30.
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Festivalprogrammet foregår i Rådhusteatret i Ski. 
For kart, se side 65.

Festivalprogrammet 2019

15.00
15.10 – 15.55
16.00 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 17.00
17.30 – 18.30

19.00 – 19.45

09.00 – 09.30
09.30 – 09.45

10.00
10.00 – 10.45
11.15 – 11.45
11.45 – 12.30

12.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.15 – 17.00

17.30 – 18.15
18.45 – 19.15
19.30 – 20.15

09.00 – 09.45
10.00

10.00 – 10.45
11.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.15 – 15.30

Fredag 8. mars:
Åpning ved ordfører Hanne Opdan, Ski kommune
Arnfinn Johansen – Maasai Mara – med og uten vidvinkel
Knut Erik Alnæs – Øyeblikk i naturen
Simon Johnsen – Naturen i Hardanger
Per Flakstad – En liten rosablogg
Bård Løken / Trym Ivar Bergsmo – Én forfatter, to fotografer, 
fire bøker
Jo–Anne McArthur – Animals in the Antropocene

Lørdag 9. mars:
Øystein Søbye – Nordre Øyeren
Guttorm Næss – Tilbakeblikk - en videokavalkade
Fotomessen på Thon Hotel åpner
Ole Jørgen Liodden – Polar Bears & Humans
Pål Hermansen – I himmelen og på jorden
Knut-Sverre Horn – Varanger: 8112 miserable dager i  
paradiset - med tilløp til ekstase
Pause, mulighet for å besøke fotomessen og se utstillingene.
Cindy Jeannon – The Wind of Dreams
Jasper Doest – Nature and Humans - Photo stories that can 
make changes
Peter Gerdehag – Landet som inte längre är
Årets nordiske naturfotograf – Jørn Bøhmer Olsen
Erik Johansson – To capture the impossible

Søndag 10. mars:
Jonathan Stenvall – Mellan toppar och dalar
Fotomessen på Thon Hotel åpner
Mats Andersson – Nature Diary
Øyvind Antonsen – Drømmen om Kolyma
Pause, mulighet for å besøke fotomessen og se utstillingene.
Espen Rekdal – Norways Seasonal Seas
Hans Strand – Manmade land
Avslutning av festivalen

Olympus OM-D E-M1 MarkII
• 12-40 mm på 21mm • 1/125 sek • f. 2,8 • ISO 1600
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utstillinger

Åpningstider utstillingene:
+ Lørdag 9. mars – 09.00-20.00.
+ Søndag 10. mars – 09.00-15.00.

I år blir det utendørsutstillinger både foran Rådhusteatret i Ski og Kolben Kulturhus. 
Begge steder kan du se bildene til årets festivalfotografer i stort format.

På stjernetorget i Ski Storsenter kan du se utstillingen «Naturfotokommunen  
Nordre Follo» med bilder fra Ski og Oppegård som blir slått sammen til én kom-
mune fra 2020. Utstillingen blir satt opp en uke før festivalen starter, og flyttes til 
Kirkeveien 3 i festivalhelgen. Den vil også bli vist i Kolben Kulturhus i Oppegård.

I Audunsalen i tilknytning til Rådhusteatret vil Norsk Selskap for Fotografi ha sin 
utstilling. (Se egen omtale på side 59). I Rådhusteatret vil du også finne bildene til 
Norske Naturfotografer/NN som i år har valgt «Nasjonalromantikk» som tema for 
sin utstilling.

Kirkeveien 3, som ligger ved siden av Rådhusteatret, blir i år stedet der du kan 
oppleve flest utstillinger. Her vil du finne den viktige utstillingen til PHOTOGRAP HERS 
AGAINST WILDLIFE CRIME™ (se egen omtale på sidene 60-61). Årets BioFoto- 
utstil ling finner du også her. I år presenterer foreningen en temautstilling, som er 
kalt «Bare søppel», der foreningens medlemmer over hele landet dokumenterer 
resultater av menneskenes forsøpling av naturen. Tidsskriftet Villmarksliv viser 30 
premi erte bilder fra NM i Naturfoto for 2018.

Norsk Naturfotofestival har også innledet et samarbeid med Bilder Nordic, og som 
et ledd i dette presenterer en av skolens elever, Christian Rølla, sine naturarbeider 
på festivalen. Utstillingen finner du ved inngangen til Follosalen på Thon Hotell.

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Per Flakstad

Norsk Naturfotofestival ønsker alle velkommen til gratis foto- 
utstillinger. Alle som ønsker det skal kunne ta del i flotte opplev-
elser fra naturen. I likhet med festivalprogrammet ellers byr vi 
på stor bredde i uttrykkene, noe for enhver smak, med høy  
kvalitet som fellesnevner. 

Fotoutstillingen på Stjernetorget 
i Ski Storsenter 2016.

Natur er et viktig motivområde.

Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, er en paraplyorganisasjon for alle landets 
foto- og amatørfilmklubber. Vi er den desidert største fotoorganisasjonen i Norge, 
med omlag 3500 medlemmer fordelt på drøyt 100 klubber. Helt fra oppstarten i 
1927 har naturfoto hatt en sentral posisjon i NSFF, med landskapsfoto som egen 
innleveringsklasse i den årlige Landskonkurransen (senere NM i foto). Siden 2014 
er det egen naturfotoklasse i begge de årlige innleveringsrundene av NM i foto. Det 
er heller aldri noe problem å stille med landslag i internasjonale konkurranser når 
temaet er natur; ved slike anledninger har NSFF presentert alt fra norske villbloms-
ter til nordlys.

Her på Norsk Naturfotofestival gleder vi oss over å vise frem et utvalg av bildene 
fra Årbok 2018; flotte natur- og landskapsbilder tatt av våre medlemmer i løpet av 
fjoråret.

Norsk Selskap For Fotografi, NSFF

utstilling

Foto: © Hans-Jacob Anonsen, Fredrikstad Fotoklubb. «Oter og blåstå».

Foto: © Peter Elias Hoddevik, 
Skodje Fotoklubb. «Hang on».



60  Norsk Naturfotofestival Norsk Naturfotofestival  61

Opprørende og engasjerende utstilling
I år viser vi en helt spesiell og svært viktig utstilling.

PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE CRIME™ er en sammenslutning av 
engasjerte fotografer som tilhører verdenseliten innenfor naturreportasje og doku-
mentasjon. Dette er fotografer som har vunnet de aller største og mest prestisje-
tunge internasjonale konkurransene og som jevnlig blir publisert i verdens mest 
kjente magasiner.

Dokumenterer mishandling og dårlig dyrevelferd
I dette prosjektet har de brukt talentet og engasjementet sitt til å dokumentere kryp-
skyting, mishandling av dyr i fangenskap, dårlig dyrevelferd og illegal handel med 
utryddingstruede dyr og produkter fra sårbare og utryddingstruede arter, som elfen-
ben fra elefanter og hornene fra nesehorn.

Enkelte av fotografene har satt seg i livsfare for å dokumentere hvordan kyniske 
kriminelle mishandler og dreper dyr for å berike seg selv.

Viktig bok på mange språk
Så langt er resultatet en bok som ble lansert i London i mai i fjor. Til festivalen kom-
mer tidligere festivalfotograf Britta Jaschinski (2017) og Keith Wilson som er to av 
ildsjelene i prosjektet. De har med seg bøker som du kan kjøpe, og inntektene går 
til prosjektet. Et viktig mål er å få oversatt boka til mange språk slik at flest mulig 
skal bli oppmerksom på mishandlingen mot dyr i deres egne land. Nylig kom boka 
ut på kinesisk.

Dette er fantastiske bilder selv om mange av dem ikke er hyggelige. Men de er 
viktige!

Også lyspunkter
Heldigvis finnes det også lyspunkter. Utstillingen og boka har også eksempler på 
hvordan ildsjeler, flere steder i verden, arbeider for å ta vare på dyr som blir reddet 
fra mishandling og derfor bevarer artsmangfoldet der de bor.

Blant fotografene som er engasjert i prosjektet finner vi også norske Ole Jørgen 
Liodden som er en av årets festivalfotografer. 

Andre kjente fotografer som er med i prosjektet er Brent Stirton, Bruno D’Amicis 
(festivalfotograf i 2016), Daniel Beltrá, Jo-Anne McArthur (festivalfotograf i år), Jim 
Brandenburg, Neil Aldridge og Steve Winter.

Foto: © Karl Ammann / PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE CRIME™.Foto: © Britta Jaschinski / PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE CRIME™.

Foto: © Ole Jørgen Liodden /
PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE 
CRIME™.

Foto: © Brian Skerry /
PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE 
CRIME™.

Boka «Photographers against wild-
life crime – see the stories end the 
trade» ble lansert sammen med 
en utstilling i London i fjor vår. Fra 
venstre: Jo-Anne McArthur, Steve 
Winter, Ole Jørgen Liodden, Britta 
Jaschinski, Daniel Beltrá og Neil 
Aldridge.
Foto: Per Flakstad.
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Norske Naturfotografer/NN«Naturfotokommunen Nordre Follo»

«Nøkken». Foto: © Øystein Søbye/NN.

Foto: © Ove Bergersen/NN.

Biofoto - «Bare søppel»
Norske Naturfotografer/NN stiller, under årets Naturfotofestival i Ski, med utstill-
ingen «Nasjonalromantikk». Utstillingen består av i alt 24 bilder med stor spenn-
vidde i tolkning av temaet.

Ismønster Gjersjøen. Foto: © Guttorm Næss.

Plast. Varangerhalvøya. Foto: © Helge Drange, Hordaland.

Tau. Foto: © Sylwia Grabinska,  
Midt-Norge.
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Festivalinformasjon
Ski rådhusteater:
Alle foredrag samt utstillinger. Her kan du kjøpe billetter til enkeltforedrag.

Thon Hotel:
Festivalkontor og fotomesse.

Thon Hotel – Fotomesse:
I Follosalen på Thon Hotel skal det være en stor fotomesse lørdag og søndag. 
Et populært møtested hvor utstyrsfriker og nysgjerrige fotointeresserte kan boltre 
seg, ta på, prøve og kanskje sikre seg det nyeste og beste fotobransjen har å by 
på. Her er det kjøpers marked, det vil ikke mangle på gode tilbud. I tillegg vil dere 
kunne besøke stand med tidsskrifter, forlag, interesseorganisasjoner og reise-
operatører. Listen med utstillere er lang, foruten vår hovedsponsor Cewe Japan 
Photo er Nikon, Canon, Olympus, Fujifilm, Panasonic, Sony, Leica, Sigma, Epson 
og Rollei tilstede. Ellers finner du Natur og fritid, Natur&Foto, BioFoto, Bilder Nordic, 
NSFF og NOA. Ved inngangen til Follosalen kan du også se utstillingen Bilder  
Nordic ved Christian Rølla.

Utstillinger: 
Under festivalen kan du se gratis fotoutstillinger i flere lokaler i Ski. 
Utendørs utstilling ved Rådhusteatret i Ski og utenfor Kolben Kulturhus i Oppe gård.
Rådhusteatret i Ski: Norsk selskap for Fotografi, NSFF. Norske Naturfotografer/NN.
Kirkeveien 3: Utstillinger med PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE CRIME™, BioFoto,  
Naturfotokommunen Nordre Follo og Villmarksliv med NM i Naturfoto 2018.
 
Festivalkontor:
Festivalkontoret til Norsk Naturfotofestival finner du i foajéen på Thon Hotel i Ski 
sentrum. Her vil du stort sett alltid finne folk som kan hjelpe deg, fortelle om utstil-
linger, veien til fotomessen og liknende ting. Og det er også her du henter festival-
pass. Mange er innom foajéen i løpet av festivalen, så her er det også muligheter  
til å finne kjente du kan slå av en prat med.

Mat:
For de som har meldt seg på måltider, serveres det minglemat i Kirkeveien 3 
freda g og middagsbuffet på Thon Hotel lørdag. 

Tekst: Per Flakstad
Foto: © Per Flakstad

Festivalkontoret  
i foajéen på Thon Hotel.

Kart over festivalområdet

Side 1 av 2GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift

10.02.2014http://intranett.follokart.no/AdvancedPrintComponent/PrintForm.aspx?knr=0213&template=DEFAULT&format=A0L&legend=no&scale=1000&west=602899.37&south=6621201.26&east=604087.37&north=6622042.26&mesh=0&ppi=127&title=&mapTheme=Flyfoto&srs=EPSG:32632&offset=12

Thon Hotel

Ski stasjon

Ski storsenter

Rådhusteatret

Kirkeveien 3



Våre Sponsorer

Vår hovedsponsor:

Festivalsponsor:

Ski kommune

Øvrige sponsorer og samarbeidspartnere:

Åpen forening for naturfotografer

over 1000 medlemmer i norge

landsdekkende med 9 lokallag

medlemsbladet naturfotografen 4 ganger Årlig

lokallagene arrangerer medlemsmøter, konkurranser, kurs og turer

utstillinger

egen nettbutikk

landstreff med Årsmøte        
deleier i norsk naturfotofestival

Med utstillingen «Bare Søppel» på Naturfotofestivalen i Ski ønsker vi å sette fokus på miljø. Foto: © Arild Hareide

BioFoto 40 år 1979-2019

BioFoto - Forening for naturfotografer

Bli med oss i jubileumsåret!



E N  N Y  S T A N D A R D  F O R  O P T I S K  Y T E L S E

Uansett om du tar stillbilder eller video, så vil den nye fullformats Z-serien sprenge  

grenser når det gjelder bildekvalitet og objektivytelse på grunn av den helt nye  

Z-fatningen. Slipp løs full kreativ frihet med de nykonstruerte NIKKOR Z-objektivene,  

eller velg blant mer enn 90 NIKKOR F-objektiver som er helt AF/AE-kompatible.*  

Opplev revolusjonerende optisk ytelse i en kompakt formfaktor i dag.

O P P T I L  9  B / S  |  4 9 3  A F - P U N K T E R  |  F U L L F O R M A T  4 K  U H D  

5  A K S E R S  B I L D E S T A B I L I S A T O R  ( V R )  |  Q U A D  V G A  E L E K T R O N I S K  S Ø K E R

* Må brukes sammen med FTZ-fatningsadapteren som er valgfritt tilbehør (selges separat).

M I R R O R L E S S
R E I N V E N T E D


