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10 års suksesshistorie 
Det er merkelig å tenke på at det allerede har gått 10 år siden vi etablerte Norsk 
Naturfotofestival. En liten gruppe engasjerte naturfotografer la hodene sine i bløt 
og bestemte at nå var tiden inne for å lage en festival også i Norge

Vi gikk høyt ut, våget å tenke stort fra dag en og var fullt klar over at for å oppnå 
det vi ønsket oss, måtte det legges ned et grundig arbeid. Med mye spenning og 
stor entusiasme presenterte vi prosjektene våre til foreninger, aktuelle sponsorer 
og ikke minst til den gang Ski kommune. Mottakelsen var udelt positiv og i mars 
2014 fikk den første festivalen den pangstarten vi bare kunne drømme om.

Etter den tid har Norsk Naturfotofestival vært en årlig foreteelse i Ski og festi-
valen har vært en 10 års suksesshistorie som har gledet mange besøkende. Norsk 
Naturfotofestival skal være en arena der natur og naturopplevelser visualiseres i 
bilder og filmer av høy internasjonal standard. Rekken av store norske og interna
sjonale størrelser som har vist seg frem med sine sterke og personlige uttrykk fra 
scenen i Rådhusteatret, er veldig lang.

Den aller viktigste grunnen til at det er mulig å drive en festival i denne stør-
relsesorden er at festivalen tiltrekker seg folk. Så takk til alle som har valgt å 
besøke oss. Dere har gjort vår drøm mulig, uten dere, ingen festival. En ekstra stor 
takk til vår hovedsponsor og print leverandør Cewe Japan Photo som har støttet 
oss med midler hvert eneste år, det har vært en fornøyelse å samarbeide med 
dere. Til sist er det på sin plass og takke Nordre Follo kommune for all hjelp og 
støtte, den kan ikke fullroses nok. De valgte fra dag en tro at vi skulle klare å sette 
Ski på kartet og det har vi til en viss grad oppfylt, selv om Ski kanskje er litt mer 
kjent for Follobanen enn for festivalen vår.

I år har vi den store gleden av å få besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja 
som vil være til stede og kaste glans over åpningen av festivalen. Dette setter vi 
stor pris på og tar det som en bekreftelse på at Norsk Naturfotofestival vil være en 
viktig kulturbegivenhet også i fremtiden.

Magnus Reneflot
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Stolt hovedsponsor og printpartner!
CEWE Japan Photo har vært stolt hovedsponsor siden oppstarten og 

gleder oss til årets jubileumsårgang! Velkommen innom vår stand 
på messen og vår splitter nye butikk i Torgveien 4 for en hyggelig fotoprat!

cewe.no
japanphoto.no

Foto: Magnus Reneflot



OM SYSTEM Ambassador 
Kai Jensen skogskjulet.com

Møt Kai og OM SYSTEM på Norsk naturfotofestival 
og se våre flotte tilbud

» Pro Capture har gitt meg muligheter jeg før ikke hadde, en tidsmaskin som fanger øyeblikkene 
før de har skjedd! Kamera bufrer inntil 70 bilder pr sek. Bildene lagres fortløpende i kameraets 
minne frem til jeg trykker inn utløseren, først da henter kamera frem de siste bildene fra minnet 
og lagrer de på minnekortet. Pro Capture fungerer både med følgefokus og fast fokus, 50 bilder 
i sek med blackout fri søker og følgefokus,120 bilder i sek med låst fokus. Og best av alt, OM-1 
leverer fullverdige raw-filer på 20 MP. «

Velkommen til Nordre Follo og 
NORSK NATURFOTOFESTIVAL 2023

Velkommen til Ski by og Norsk Naturfotofestival. I år er det 
tiende året festivalen arrangeres her  Gratulerer med jubileum.

Vi stolt av å være vertskapskommune og samarbeidspartner for Nordens største 
naturfotofestival. Norsk Naturfotofestivalen bidrar til å skape aktiviteter i byen vår, 
for oss som bor her og for alle besøkende.

Festivalen holder et svært høyt internasjonalt nivå med foredragsholdere og 
publikum fra inn- og utland.  

I år kommer også H.M. Dronningen for å oppleve fotokunst på festivalen. Det er 
en stor ære. 

Naturen har en egen evne til å røre noe spesielt i oss mennesker. Den er «vill, 
vakker og sårbar». 
Gjennom bilder og foredrag inviteres vi inn i naturens verden – med sine verdier og 
store kontraster. La deg glede, forferdes og inspireres av formidlingen av verden i 
bilder sett med kamera som våpen.

Vi har mange fine frilufts og naturområder med rikt dyreliv i kommunen. Det 
skal vi ta vare på. Vi må slutte å ødelegge levestedene til artene. Nordre Follo er 
en av de første kommunene i Norge som har vedtatt at vi skal være arealnøytrale. 
Vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, 
og vi må restaurere mer av naturen vi har ødelagt. 

Vi er også i ferd med å få Østmarka nasjonalpark i kommunen. Vi er stolt av 
arbeidet.

Jeg ønsker arrangører, fotografer, besøkende og frivillige noen fine og innholds-
rike dager her i Nordre Follo.
 
La deg berøre, inspirere og overraske  ta turen innom!
 
Hanne Opdan
ordfører i Nordre Follo kommune

Hanne Opdan, ordfører i Nordre 
Follo.
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Fakta om Nordre Follo  
kommune (2023):
Kommunevåpenet viser et 
havreaks som symbol fordi 
jordbruk og fruktbarhet har vært 
viktig for området som utgjør 
Oppegård og Ski kommuner i 
flere tusen år.
Adm. senter: Ski 
Areal: 202,57 km²
Befolkning: 61 900
Høyeste topp: 313 moh 
(Tømmeråsen)
Internettside:
www.nordrefollo.kommune.no
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Norsk Naturfotofestival 2023

14.35  Historisk tilbakeblikk og offisiell åpning av festivalen ved ordfører i Nordre 
Follo kommune Hanne Opdan 

15.05 Audun Rikardsen

I de siste tiåret har Audun Rikardsen vært en av de mestvinnende naturfotograf
ene i verden.

Han har den unike kombinasjonen av å være både professor i biologi og natur-
fotograf, noe han også ofte utnytter i bildene sine. I foredraget sitt vil han si litt om 
hvordan han bruker forskeren i seg til å ta bedre naturbilder, men også hvordan 
han aktivt bruker fotografering i forskningen sin, særlig for å formidle kunnskap. 
Dette har bidratt til at han ofte har vært profilert i mediene.

I det siste ti-året har han vært en av de mestvinnende naturfotografene i verden. 
Bildene hans har vært publisert i flere av de største TVkanalene og magasinene i 
verden, inkludert National Geographic, GEO og BBC Magazine. Han er også kåret 
til Årets Tromsøværing og nominert til «Årets Nordlending» to ganger, samt også 
blitt kåret til Norges beste forskningsformidler. Fredag kl. 15.05

Erika Leslie 16.00

Steinørkenene i grensestrøkene Utah/Arizona, med sine unike og spektakulære 
små og store landskaper har fasinert Erika Leslie dypt!

Hun har vært medlem av BioFoto i snart 30 år.  
Biologi og natur i alle aspekter har alltid vært en rød 
tråd i livet. Foto og friluftsliv har også vært en viktig del, 
sammen med meditasjon.

En spesiell hendelse for over 30 år siden brakte 
henne til Coloradoplatået i USA. Besøket gjorde 
sterkt inntrykk. Siden har hun jevnlig reist tilbake dit 
– til steinørkenene i grensestrøkene Utah/Arizona, 
som med sine unike og spektakulære små og store 
landskaper, har fasinert henne dypt!

Billedvisningen på festivalen vil være personlige inn-
trykk av skjønnheten og de meditative kvalitetene som 
disse landskapene gir henne.  
Fredag kl. 16.00

16.35 17.05Kort pause i programmet

17.05Magnus Lundgren

Følg med på en fotografisk reise til natthavets store vandring. Gjennom de pris-
belønte bildene til Magnus Lundgren kan du oppleve en usannsynlig og utenom-
jordisk verden. Hver natt gjentas et forbløffende skue ute i verdenshavene som 
svært få har sett.

Det er den vertikale vandringen, verdens største migrasjon, der milliarder av dyr 
våger seg opp til havoverflaten ved nattestid for å spise.

– Inspirasjon er nøkkelen til endring, og engasjerende fotografi har makt til å 
påvirke og endre. Det er min store lidenskap og drivkraft i dag, sier Magnus Lund-
gren.

Han er en svensk fotograf som har vunnet mer enn 50 internasjonale priser for 
sitt arbeid, og som ofte tar oss med ned under havoverflaten for å vise en verden 
som mange ikke kjenner til, eller har mulighet til å se. Fredag kl. 17.05

14.30  H. M. Dronning Sonja ankommer festivalen

Foto Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff
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Thor Håkonsen18.00

Thor Håkonsen spesialiserer seg på fotografering av reptiler, med all verdens  
hoggorm som spesialfelt. Han reiser verden rundt for å studere og fotografere dem 
i naturen.

Foredraget hans vil ta oss gjennom det utrolige mangfoldet som finnes hos hogg–
ormene i inn- og utland. 

På denne måten forsøker han å overføre sin fasinasjon for disse dyrene til an-
dre, noe som fungerer overraskende godt når man får folk til å studere detaljene i 
fred og ro. 

– Målet er at vi etter noen tusen år innser at slangen ikke er djevelens sende–
bud, men viktige og vakre brikker i faunaen, sier han.

Thor Håkonsen er ambassadør for CEWE Japan Photo, og har vært leder i 
Norsk Herpetologisk Forening siden 2014. Han har jevnlig workshops om makro/
reptilfotografering blant annet i Oslo Reptilpark og på Akvariet i Bergen.
Fredag kl. 18.00

18.30 19.00 Kort pause i programmet

Bernt Østhus19.00

Bernt Østhus er et kjent og kjært navn for mange naturfotografer. Han holdt et 
svært populært foredrag på festivalen i 2017, og vil vise oss nye prosjekter og ar-
beider når han igjen kommer til Ski. I tillegg vil han fortelle om samarbeidet med 
den franske naturfotografen Vincent Munier.

Trønderen går ofte på fotojakt i nærmiljøet, og han er stolt av å kunne vise fram 
den vakre midtnorske naturen og det rike dyrelivet der.

Våren 2019 fikk han besøk av den franske naturfotografen Vincent Munier 
som kom til Norge sammen 
med faren sin for å oppleve 
tiurleik. Siden har de to foto-
grafene hatt et sporadisk 
samarbeid. I tillegg til å vise 
egne bilder vil Østhus også 
vise noe av det som samar-
beidet med den verdens-
kjente franske naturfoto-
grafen har resultert i. 
Fredag kl. 19.00

• Unike Landcruisere som gir lavt standpunkt for fotografering
• Bilen er kun for deg / din gruppe – ingen andre turister i bilen
• Heldags safari i det beste lyset, fra før soloppgang til etter solnedgang
• Mulighet for off road-lisens (anbefales!)
• Meget dyktige maasai guider/sjåfører med erfaring med krevne fotografer
• Trygg og god mat; frokost og lunsj på savannen, middag i campen
• Overnatting i safaritelt med eget bad, dusj og toalett
• Safaricamp beliggende på savannen ved genuine Oltepesi maasai village
• Ingen unødige arrangementer gir meget fordelaktige priser
• Tidspunkt på året og antall dager er fleksibelt

Naturfoto  
i Maasai Mara

Safari med spesialtilpassede safaribiler for naturfotografering

Vi tilbyr:

oltepesi.com   |    mail@oltepesi.com   |    arnfinnjohansen.com 
Medlem av Reisegarantifondet
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Kai Jensen09.00

Gjemt bak fotoskjulets mørke spionvindu følger fotografen det fantastiske dyr og 
fuglelivet utenfor gjennom et helt år.

Som bakteppe for Kai Jensens storslåtte dyr og fuglebildene er de stadig skif-
tende årstidene. Først fra vinterstorm og blåkalde vinterdager, til våren og videre til 
magiske sommerkvelder og netter, før det hele avsluttes med høsten. Et fyrverkeri 
av farger og dager før den første rimfrosten varsler at en ny vinter står for dørene.

I 25 år har Kai Jensen jobbet som bildeskapende naturfotograf. Bildene hans er 
premiert i inn og utland, og han har hatt flere utstillinger og gitt ut tre bøker. 

I tillegg har han fotoskjul for utleie. Et sentralt element her er vannspeilet Kai 
har bygd foran sitt fotoskjul, alt perfeksjonert til det ytterste i jakten på unike bilder 
– bilder som skiller seg ut. Lørdag kl. 09.00

Felix Heintzenberg: Årets nordiske naturfotograf09.50

Det tok Felix Heintzenberg fem år å få til dette bakbelyste bildet av en gaupe i 
regn vær. Hvordan han gikk fram for å få tatt det fantastiske bildet kan du høre 
mer om når han blir intervjuet som vinner av konkurransen NNPC «Årets nordiske 
naturfotograf».

Han er opprinnelig fra Tyskland, men bosatt i Lund i Sverige siden 1995. Felix 
er utdannet biolog og pedagog, og han har gitt ut flere bøker. 

– Jeg har alltid likt å gå mine egne veier og finne ut av ting på egenhånd. For 
å lykkes som naturfotograf tror jeg ikke det nytter å ta de samme bildene som alle 
andre, men finne sin egen stil og nisje, sier han.

Bildene hans har også tidligere vunnet priser, både i Sverige og internasjonalt.
Felix Heintzenberg blir intervjuet på scenen lørdag kl. 09.50

10.20 – 10.50Kort pause i programmet

Bildevurdering på direkten

12.00  15.00Lang pause i programmet

10.50

Magnus Reneflot, Pål Hermansen, Knut Reiersrud og Mikaela Antalova 15.00

Natursymfoni fra antropocen er et samarbeidsprosjekt mellom de to fotografene og 
to musikere, gitaristen Knut Reiersrud og perkusjonisten og musikeren Michaela 
Antolova, hvor uttrykksformene skal støtte og forsterke hverandre og løfte resulta-
tet opp til en ny enhet. 

Naturen har alltid vært en viktig 
basis for kunsten. Spesielt i de siste 
årene, hvor både en klimakrise og en 
naturkrise står på samfunnets agenda, 
ser vi stadig hvordan miljøet i større 
grad enn før er tema i kunstneriske 
uttrykk. 

Naturen er ikke bare noe vakkert vi 
kan se på når det passer, nei, den er 
hele det fundamentet vi står på. Som 
fotografer med naturen som  
spesialfelt har vi et sterkt ønske om å 
formidle vår glede over naturopplev-
elsenes basale verdier og samtidig 
sette fokus på de utfordringene vi står 
overfor i tiden framover, sier de.  
Lørdag kl. 15.00

Her er det mye å lære for naturfotografer som er opptatt av kvaliteten på natur-
bildene sine. De tre som vurderer bildene vil reflektere over innhold og teknikk, 
naturfotografiets ulike sjangere, og beskrive hvordan de opplever bildet og bildets 
kvaliteter i forhold til det fotografen ønsker å formidle.

I år blir det Pål Hermansen, Anne Biringvad og Dag Røttereng som skal vurdere 
bildene. Lørdag kl. 10.50

Foto: Pål Hermansen
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16.05 Matthew Maran
Britiske Matthew Maran er en prisbelønt dyrelivsfotograf, filmskaper og grunnlegger 
av forlaget Hemisphere Publishing, et forlag som produserer fotobøker av høy kvalitet.

Bildene hans er representert av Nature Picture Library og publisert i ledende 
internasjonale publikasjoner inkludert The Guardian, Daily Telegraph, BBC Wildlife 
og National Geographic.

Han har filmet for BBCs Natural World Series, Channel 5 og Natural History 
Museum. Han jobber også med kommersielle og ideelle organisasjoner for å doku-
mentere arbeidet deres med å bevare natur og artsmangfold.

Etter å ha brukt den første halvdelen av karrieren sin på å fotografere i utlan-
det, fokuserer han nå på å dokumentere historier i nærheten av hjemmet hans i 
NordLondon. Han er opptatt av urbant dyreliv og ønsker å oppmuntre byboere til å 
få kontakt med naturen rett utenfor sine egne dørstokker. 
Lørdag kl. 16.05

17.25 Ragnar Axelsson
I mer enn 40 år har Ragnar Axelsson, eller RAX som han kaller seg, gitt oss fantas-
tiske bilder av ensomme jegere, fryktløse fiskere og arktisk villmark. 

Hans karakteriske svart/hvittbilder fra Grønland, Island og Sibir er kjent over 
hele verden. Han viser oss det ekstraordinære forholdet mellom befolkningen i Ark-
tis og deres ekstreme miljø – forhold som nå endres på dype og komplekse måter 
av de pågående klimaendringene.

Han har levert bilder til internasjonale magasiner som blant andre Life, National 
Geographic Le Figaro, Stern og Time. I tillegg har han gitt ut flere bøker.

For tiden jobber han med et treårig prosjekt som dokumenterer menneskers liv i 
alle de åtte landene i Arktis. Axelssons bilder viser den umiddelbare og direkte trus-
selen som global oppvarming utgjør for deres mulighet til å overleve.
Lørdag kl. 17.25

18.15Javier Aznar

16.55 17.25 Kort pause i programmet

Javier Aznar er en verdenskjent spansk fotograf som er opptatt av naturhistorie, 
bevaring av dyreliv og samspillet mellom naturen, dyrene og menneskene.

Med en bakgrunn som biolog, ønsker han med sine bilder å gi oss et personlig 
syn på naturen i sin villeste og mest fascinerende form. Javier mener fotografiets 
kraft kan brukes som bidrag i arbeidet med å bevare planeten og dyrene og plant-
ene som lever på den. Ved hjelp av bildene sine håper han å gjøre publikum opp 
merksom på det presserende behovet for å beskytte villmarken og dyrelivet.

Foredraget hans har fått tittelen «Regnskogens sjeler» og er en oppsummering 
av en åtte år lang reise gjennom Amazonas’ regnskog. Her presenteres noen av 
de mest karismatiske og ukjente dyrene som bor i dette habitatet, deres liv og også 
fotografens opplevelser. 
Lørdag kl. 18.15
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Arno Rafael Minkkinen19.20

I over 50 år har finskamerikanske Arno Rafael Minkkinen brukt sin egen kropp 
som rekvisitt og naturen rundt seg som en kulisse.

Lenge før folk begynte å ta «selfies» begynte Minkkinen å kle av seg og ta 
bilder av seg selv i ulike positurer. 

Hans iscenesatte selvportretter med naturen som bakgrunn og medspiller har 
gjort han berømt over hele verden med over 100 separatutstillinger og 200 gruppe–
utstillinger på gallerier, museer og institusjoner over hele kloden. 

Han er en poet både i ord og bilder, og han formidler sine fotografiske verker på 
en dypt personlig måte.

Minkkinen er professor emeritus i kunst ved University of Massachusetts Lowell 
og dosent ved Aalto University School of Art, Design og Architecture i Helsingfors.

Ni gallerier over hele verden representerer Minkkinens verker, blant andre  
Willas Contemorary i Oslo og Stockholm.  
Lørdag kl. 19.20

Fotograf: 
Magnus Lundgren, Sony Wildlife Explorer

Kamera og optik: 
Sony A1 + 90mm macro f/2.8

Verdens mindste sjøhest, 
Barginbant’s pygmy sjøhest

Lokation: Sipalay, Filippinene

Foto: Javier Aznar
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Anders Baumberger09.30

Kan et bildes estetiske kvaliteter betraktes isolert fra sammenhengen det er tatt i? I 
mange tilfeller vil historien bak tilføre bildet mening, eller motsatt; gjøre det vanske-
lig å nyte bildet om man får vite hele sannheten.

I dette foredraget presenterer han seks bilder, sammen med historien bak bil-
det, om hvordan akkurat dette øyeblikket var med på å skape noe helt spesielt 
inni dem som var til stede.  Anders håper at det også kan bety noe for dem som 
kommer og blir med inn i bildene. 
For et bilde kan si mer med tusen 
ord, kan det ikke? 

Anders (43) driver småbruket 
Lillebru på Siggerud i Nordre Fol-
lo. Han har hovedfag i glasiologi, 
er lektor, grunder og skribent. 
Han er ingen fotograf, men liker å 
ta med venner og familie på helt 
spesielle opplevelser i det spen-
nende rommet mellom dørstok-
ken og Galdhøpiggen, og det blir 
det jo også noen bilder av. 
Søndag kl. 09.30

Inspirert av Pecha Kucha10.10

11.05 11.30Kort pause i programmet

Erle Kyllingmark 11.30

– Jeg tenker ikke på meg selv som naturfoto
graf, men naturen er nesten alltid en del av 
mine bilder, og naturopplevelser er en viktig 
del av mitt liv, sier Erle Kyllingmark.

Fotokunstneren bor og jobber i Oslo. Hun 
tok sin BA (Bachelor of Arts) Photography 
ved London College of Printing i 1999, og har 
side n hatt et bredt virke innenfor foto og film. 

Som filmskaper har hun markert seg med 
blant annet dokumentarfilmen «Livet er jævlig 
deilig» som ble nominert til Gullruten for beste 
tv-dokumentar i 2010. Kyllingmark jobber nå 
i hovedsak med analog fotografi og har flere 
separat- og gruppeutstillinger bak seg.

– Jeg er opptatt av eksistensielle spørsmål 
og bruker multieksponeringer på analog film 
til å poetisk visualisere mine perspektiver. I 
foredraget viser jeg bildene mine og forteller 
om mitt forhold til naturen og hvordan jeg job-
ber, sier hun. Søndag kl. 11.30

Lang pause i programmet 12.15 – 13.30Pecha Kucha Night ble utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003. I 
løpet av 400 sekunder skal foredragsholderen fortelle en poengtert historie i tekst 
og tale, 20 sekunder knyttet til hvert bilde. Her er det ikke plass til overflødigheter 
eller fyllstoff. Norsk Naturfotofestival har hatt en Pecha Kuchainspirert program-
post på nesten alle festivalene, og også i 2023 kan du oppleve sju spennende foto 
grafer på scenen. De sju er Antje Meier, Svein Walther Hiis, Liz Palm, Erno Lange 
reis, Bente Klevenberg, Inger Johanne Indset og Gunnar Berglund.
Søndag kl. 10.10.

Bjørn Aksel Bjerke
Interessen for fugler ble tidlig vekket i Bjørn Aksel Bjerke. Nå – mange år senere 
– er kunnskapen og fotoferdighetene hans til glede for både han selv, forskere og 
studenter.

 – Min lidenskap har vært å infiltrere meg hos forskjellige fuglearter, oppsøke 
dem, være der og observere, og lære meg atferden til de enkelte artene. Noen 
av dem kan jeg jobbe målrettet med over flere år. Det å være i naturen uten å bli 
«sett» har gitt meg mange utrolige opplevelser, sier han 

I 1985 begynte han å jobbe ved Zoologisk museum i Oslo. Nå Naturhistorisk 
museum. Ved fuglesamlingen har han nå vært ansatt i 37 år. 

– Som fugleinteressert kommer man vel ikke nærmere «plomma i egget» enn 
dette. Mine fotoprosjekter gagner også forskere og studenter ved museet med 
bilder til bruk i rapporter, foredrag, avhandlinger, websider og liknende, sier Bjørn 
Aksel Bjerke. Søndag kl. 13.30

13.30

Øverst fra v.: Bente Klevenberg, Antje Meier og Svein Walther Hiis. Nederst fra v: Inger  
Johanne Indset, Liz Palm, Gunnar Berglund og Erno Langereis.
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15.00 Ca kl 15.00 avslutter vi festivalen for denne gang!

14.15 Jonas Bendiksen

Internasjonalt er Jonas Bendiksen en av Norges mest kjente fotografer. Siden 2008 
har han vært fast medlem av det berømte fotobyrået Magnum, og fra 2010 til 2011 
var han president.

Helt siden han var 19 år han har jobbet med store fotodokumentariske prosjek-
ter. Flere av dem har resultert i bøker Han har også arbeidet for magasiner som 
National Geographic, The Sunday Times Magazine og Time.

Bendiksen har mottatt flere høythengende priser for sin fotojournalistikk. Derfor 
ble hans siste store prosjekt og bok svært omdiskutert: «The Book of Veles» ble i 
2021 utgitt som en dokumentarisk bok, men viste seg å være noe helt annet. Men-
neskene på bildene i boka var avatarer – datagenerte figurer som var plassert inn i 
bildene. 

– Dette er jo gjort som et forsvar for journalistikken. Det er et forsøk på vekke 
meg selv og bransjen til hva som faktisk kommer til å velte over oss i stort format 
de neste årene, sier han. Søndag kl. 14.15

Natur og Fritid AS,  Fyrveien 6, 4563 Borhaug.  e-post: post@naturogfritid.no

Nikon Prostaff 7s 

Vi har flere gode, lette og rimelige  
allround-modeller til nedsatt pris! 

Nikon Prostaff 7s 10x30 – kr 1790 kr 2490 
Nikon Prostaff 7s 10x42 – kr 2090 kr 2690

Ricoh-Pentax AD   8x36 – kr 1990 kr 2899 
Ricoh-Pentax AD  10x36 – kr 2490 kr 3395 

T-skjorter med motiv Pris kr 298

Naturfotobøker til nedsatt pris! 

Monarch M7+ - Eksklusiv modell! 

Monarch M7+ 8x30 -  kr 6490 

M7+ 8x30 er en spesialutgave 
av Monarch med flatfield 
konstruksjon, som gir svært 
god optikk – helt unikt i  
denne prisklassen. 

 2,0 m  
nærgrense

Plysjfugler med ekte sangstrofer!

Swarovski NL Pure NL Pure er Swarovskis  
toppmodell.  Helt unikt 

 er synsfeltet som er langt 
 større enn egne og andre 
 merkers modeller. Det gir  

en synsopplevelse utover det 
vanlige. Unik form og foku-

sering. Ergonomi i toppklasse.

NL Pure kommer i 8x32, 
10x32, 8x42, 10x42 og 12x42.

Priser fra kr kr 24 990

Termisk kikkert
Termiske kikkerter er per-
fekte om du skal finne og 
se dyr og fugler i mørket. 
Skal du lete opp skadet vilt, 
fugler på reir, savnede dyr 
eller mennesker, så er en 
termisk spotter et  
uvurderlig hjelpemiddel. 

Priser fra kr 6995

Skal du ta bilder av vannfugler med kamera i vannskorpen? 
Da er det Grebe flyteskjul du trenger. Her kommer du ned 
på vannfuglenes nivå, og får et helt nytt perspektiv når en 
tar bilder av fugler som ligger på vannet. Kompakt, lett å 
transportere. Kun 6 kg. Lastekapasitet 130 kg.

Photo Hide Aquila
Aquila har luker og plass for  
en til to personer (litt trangt). 
Ligner Doghouse men er  
tilpasset foto og har bl.a. 
luker for lavt perspektiv.  
Mål 150 x 150. Høyde 150 cm. 
Vekt 3,9 kg.           Kr 1990 

Nyhet 
Grebe 
flyteskjul

Ordretelefon   38 70 67 50 

 Kr 7990 

Kikkert tilbud

Mange modeller av kjente 
merker. 

Pr. stk kr 115

Foto: Bjørn Aksel Bjerke



Norsk Naturfotofestival byr på flere spennende og gratis utstillinger. Dette er  
utstillingene du kan se i 2023:

Utendørsutstilling Øvre Torg Rådhusplassen: 
«Vakre fugler» fra konkurransen CEWE Photo Award, verdens største foto
konkurranse med fri innsending av bilder.

Audunsalen i Rådhusteatrets 2. etasje: 
Norske Naturfotografer/NN med tema «Kyst».
Biofoto med tema «Norsk natur».

Kirkeveien 3 ved siden av Rådhusteatret:
Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, med utvalgte bilder fra «Årbok 2022».
Follo-fotografer viser sine naturbilder.

Foto: Atle Bogen, BioFoto Horda-
land. Tree on the hill.

Svalbard. Foto: Arnfinn Johansen/NN

Her vil du møte representanter fra de 
største og viktigste kameraprodusent-
ene og forhandlerne som viser fram det 
nyeste og beste fotoutstyret markedet 
har å by på.

CEWE JAPAN PHOTO
CANON
NIKON
OM DIGITAL SOLUTION
FOTO.NO
NATUR & FOTO
NATUR OG FRITID

STOR FOTOMESSE I FOAJEEN I RÅDHUSTEATRET
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Åpningstid: Lørdag 11. mars.

Årets utstillinger

Foto: Nils Henning Austad, BioFoto Østlandet. 
Fossekallkamp.

Foto: May Lise Blikeng, BioFoto Midt-Norge. 
Fire Ants.

Foto: Anngunn Flatebø Dårflot, 
Drammen fotoklubb. Harmoni.

Foto: Ebba T. Jenssen, Narvik Kameraklubb. Lundefugl i Mulafossur.

Årets utstillinger

Havsule. Foto: Lars Andreas Dybvik/NN



Våre Sponsorer

Vår hovedsponsor:

Støttesponsorer:

Festivalsponsorer:

Samarbeidspartnere:

Logo

CMYK: 34, 0, 14, 0
RGB: 180, 222, 225
HEX: #b4dde1

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

Gråtoner av svart (eks. 25%)

Logo med subbranding
Brukes i forbindelser der Attentus ikke er like 

innarbeidet som meglerkjede. Brukes fortrinnsvis 
svart på «Attentusblå» bakgrunn. 

Hovedlogo
Brukes i forbindelser der eiendomsmegling er 

underforstått/selvforklarende. Brukes fortrinnsvis 
svart på «Attentusblå» bakgrunn.

Farger

GOD FROKOST
GOD DAG

VELKOMMEN TIL FROKOST HOS 
THON HOTEL SKI

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

Fra

245 kr
per person



CANON EOS R3. 
OUTPACE.
OUTPERFORM.
Det nye speilløse kameraet med høy ytelse
og høy hastighet. Med avansert øyestyrt 
AF-sporing og opptak med 30 bilder/sek, 
markerer dette en ny epoke for fotografering 
og fi lmskaping.


