
Magasinet Camera Natura bjuder in till en 
fullspäckad dag för dig som är natur- och foto-
intresserad! Välkommen till föreläsningar, bok-
signeringar, bild- och produktutställningar m m. 

Träffa några av våra bästa naturfotografer:
Sven PerSSon, Jukka LauSmaa, 

CarL-Fredrik ekStröm, Lenny JohanSSon, 
JoSeFin niLSSon, Jan PederSen

13 Feb
2016

Västerås



Program 
9:20-10:20  Sven PerSSon/n/Pn
Skånes landskap i förändring. Allt började i Skåne 
omkring 1950. Ansenliga förändringar i landska-
pet började synas och tidernas största fotoprojekt 
drogs igång. 60 år senare har Sven följt upp pro-
jektet och dokumenterat dramatiska förändringar. 
www.svenpersson.se

10:45-11:35  Jukka LauSmaa/Pn
Jukka tillbringar mycket tid i skogen med sin 
kamera. I sitt föredrag Mina skogar tar han med 
oss till gammelskogen med alla dess färger, de-
taljer och stämningar. Möt också skogens fåglar 
som han skildrar i sin egna konstnärliga stil. 
www.jukkalausmaa.wordpress.com

12:45-13:35  CarL-Fredrik ekStröm/n
Förnimmelser – att fånga en känsla. Om att ge-
stalta naturupplevelser med en kamera och att 
försöka se bortom det uppenbara. Carl-Fredrik 
Ekström är konstnär och naturfotograf, utbildad 
på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 
www.cfe.nu

14:00-14:50  Lenny JohanSSon/n
Jakten på det vilda. Lenny visar ett bildprogram 
där han skildrar vilda djur och fåglar i Sverige. 
Ni bjuds på allt ifrån vårens tjäder och orrspel till 
tidiga höstmorgnar i älgmarkerna. För Lenny har 
fotograferingen blivit en livsstil där all ledig tid går 
åt till att vara ute i naturen. www.ljfoto.se

Öppettider: 8:30-18:00, utställningshall och föreläs-

ningar. Middag med underhållning 19:30-01:00

Boksignering och utställare: Gå in på webbsidan 

www.cameranatura.se för senaste uppdateringar

Foto: Sven Persson/N/PN 

Foto framsida (överst): Jan Pedersen/N



konFerenCier  anderS Geidemark/n
Anders har jobbat professionellt som fotograf, skribent, grafisk formgi-
vare, föreläsare, fotolärare och bildredaktör sedan 1988. Han har bland 
annat framfört föredrag och bildspel i sju europeiska länder, och haft 
ett 50-tal utställningar i Sverige och övriga Norden.

Program 
15:20-16:10  JoSeFin niLSSon/Pn
Berättande bilder. Berättelsen är nyckeln i biolo-
gen och journalisten Josefin Nilssons fotografiska 
arbete. Med forskning i fokus skildrar hon en natur 
i snabbare förändring än någonsin. Resultatet är 
en berättelse som innehåller både ljus och mörker.
www.josefinnilssonphotography.com

16:30-17:20  Jan PederSen/n
Världens regnskogar – ett myller av liv utan dess 
like, men de senaste 100 åren har mer än hälften 
av den tropiska regnskogen försvunnit. Här får 
du följa honom in i de djupa och mörka skogarna 
där de mest osannolika livsformerna förekommer. 
www.janpedersen.se

17:30-18:00  avSLutninG
Vi avrundar mässan och seminarierna i utställningshallen. Möjlighet 
ges till frågor och mingel med fotografer och utställare.

19:30-01:00  middaG med Live-muSik
Efter en dag fylld med naturfoto av världsklass väntar god mat och 
underhållande musik. Utlottning av priser och frivilliga gästartister!

Produktutställning: Fri entré  ·  Bildutställning: 40:- 

Föreläsningar: Dagpass 600:- (inkl bildutst.) eller 150:-/st

Priser & paketlösningar: Hotell, lunch, bildutställning,

middag med underhållning. Se www.cameranatura.se

boka 
nu!

Begränsat 
med platser
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mer info på www.cameranatura.se

För att boka din plats på Camera naturas naturfotodag, 
gå in på www.cameranatura.se eller ring 021-448 01 00. 

Först till kvarn. eventuella restbiljetter säljs på plats.
väl mött!

boka 
nu!

Begränsat 
med platser

650 m2 
fantastisk

bildutställning

40 kr


