
 

 

Velkommen til Ski og Norsk naturfotofestival 2017 

17.-19. Mars 2017 

For fjerde gang vil naturfotoentusiaster – profesjonelle og amatører – møtes i 

Ski for tre dager med foredrag og presentasjoner, utstillinger, messe og mer. 

Norsk Naturfotofestival er nå godt etablert. En spennende møteplass for 

fotografer og et bransjetreff for naturfotografer fra inn og utland. 

Som tidligere år står flere verdenskjente fotografer på programmet, og noen vil 

helt sikkert kommer til å bli det en gang i fremtiden. I løpet av helgen er det 

mulighet til å få med seg ikke mindre enn 24 visninger hvor av 7 vil være et 

Pecha Kucha arrangement.  

Varemerket til Norsk NaturfotoFestival er at vi ser ut over det som oppfattes 

som de tradisjonelle naturfotouttrykkene.  

Natur er det overordnede temaet, men også menneskene er med. Norsk 

NaturfotoFestival ønsker å utfordre publikum og viser naturfotografiet i hele sin 

bredde. Vi lover dere full pakke, noe for enhver smak:  Wildlife, abstrakt, 

dokumentar, kunst og ekspedisjoner, film og video prosjisert i 10 meters 

bredde i Ski kino med plass til 400 personer.  Her vises selvfølgelig de mest 

spektakulære fargebildene, men også de inderlige svart-hvitt-bildene, de 

nedtonede, sjelfylte blåtonebildene. Listen over fotografer som deltar er lang 

og imponerende. 

Noen av de prisvinnende fotografene som bidrar til stor diversitet i 2017-

programmet er Arno Minkkinen, Anders Geidemark,  Bernt Østhus, Britta 

Jaschinski, Marcus Bleasdale og radarparet Sandra Bartocha og Werner 

Bollman. 

Det er en stor opplevelse å sitte sammen med likesinnede i en stor moderne 

kino å høre og se foredragsholdere som brenner for fotografiet formidle sine 

personlige opplevelser. Vi er helt sikre på at det i likhet med tidligere utgaver 

av festivalen vil være mange overraskende og rørte ansikter å se blant de 

besøkende. 



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 sirkre 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 tidskrifter, forlag, interesseorganisasjoner og reiseoperatører.  
Listen med utstillere er lang, foruten vår hovedsponsor Japan Photo er Nikon, 
Canon, Olympus, Fuji, Natur og fritid, Natur og Foto, Camera Natura, Zoom fotoresor 
og Biofoto allerede på plass og flere er på vei inn. Mer informasjon kommer. 
 
Følg oss på vår hjemmeside: www.nnff.no  

Billetter til festivalen finner dere på:  

http://www.deltager.no/norsknaturfotofestival2017 

 

Vi gleder oss å se mange av dere på festivalen,  til en helg fullstendig viet til 

naturopplevelser og sosialt samvær med likesinnede og alle som setter pris på gode 

bilder og fantastisk naturformidling. 

 

Med vennlig hilsen 

Vi som brenner for 

Norsk NaturfotoFestival 
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