Nordens Ark k Kulturhuset Hav & Land

Program
27 november - 1 december 2013

Föreningen Naturfilmarna bildades våren 2009 efter ett önskemål från Sveriges ledande naturfilmare.
Naturfilmarna är en ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av
naturfilmer, bosatta eller verksamma i Sverige. Naturfilmarna ska främja och verka för en produktion
och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå. Föreningen organiserar
regelbundna sammankomster, kurser, seminarier och filmfestivaler. Naturfilmarna är en nationell förening
med säte i Vedum, Västra Götaland

Medlemskap

Föreningen har tre olika slags medlemskap:

Fullt medlemskap - för professionella naturfilmare

Åtnjuter alla rättigheter och skyldigheter inom föreningen.

Förberedande medlemskap – för de som vill bli naturfilmare
Som förberedande medlem får man ta del av föreningens
arrangemang och föreläsningar.

Stödmedlemskap – för de som gillar naturfilm
Som stödmedlem får man reducerat pris på visningar, ett nyhetsbrev
om festivaler och visningar på tv och annorstädes. Man kan också
anmäla sig som funktionär vid filmfestivalen på Nordens Ark.

Ansökan

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Fyll i formuläret som
finns på vår websida under menyn “Ansökan”. Styrelsen kommer att kontakta dig inom sju dagar. För fullt
medlemskap krävs minst två arbetsprov eller produktioner där den sökande deltagit på ett framstående sätt.

För mer information angående medlemskap kontakta styrelsen
Stefan Quinth, ordf. Naturfilmarna
Tel. 0512-408 36; 070-492 47 66
Epost: stefan@naturfilmarna.se

Ulf Jonasson, kassör Naturfilmarna
Tel. 0524-220 22; 070-268 15 00
Epost: vildmarksforum@telia.com

Föreläsningar

Många av våra medlemmar håller föredrag runt om i landet. Vill du komma i kontakt med någon av våra
medlemmar för att boka föreläsning vid eget arrangerat event, kontakta medlemmen direkt via deras egen
kontaktuppgift.

www.naturfilmarna.se

Unga

Naturfilmare

Projektet “Naturen, inspirationskälla för unga filmare”
ett samarbete mellan Naturfilmarna och Studiefrämjandet
med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Naturfilmarna genomför ett natur- och miljöprojekt baserat på film tillsammans med Studiefrämjandet och
Allmänna Arvsfonden. Projektet bygger på ett nätverk av skolor och filmgrupper bestående av ungdomar
(upp till 29 år) över hela Sverige, där man får möjlighet att lära sig använda filmen som verktyg för att
berätta och påverka i natur- och miljöfrågor.
Höjdpunkten under projektets tre år är “Scandinavian Wildlife Film Festival” (SWFF) på Nordens Ark i
Bohuslän, där utvalda filmer gjorda av studenter och ungdomar kommer att visas. De filmfestivaler som
kommer att räknas in i projektet hålls i slutet av november 2013 och 2015. De unga filmare som medverkar i
projektet kommer att få tillgång till den senaste utrustningen med både kameror och datorer. Därtill kommer
också föreningen Naturfilmarna att förse projektet med mentorer.
Tanken med projektet är att bygga ett miljö- och naturintresse hos ungdomar i Sverige. Ett samarbete
med Allmänna Arvsfonden innebär att filmare får betalt för mentorskapet vilket ger en bättre kontinuitet i
projektet. Hela projektet erbjuds kostnadsfritt för deltagarna.
Är ni intresserade och vill veta mer om projektet kontakta:
Stefan Quinth
ordförande Naturfilmarna
stefan@naturfilmarna.se

Nordens Ark k Kulturhuset Hav & Land

Program
27 November - 1 December

Tisdag 26 november

Tillresedag för medlemmar i Naturfilmarna Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Island.
Hotell och restaurang på Nordens Ark är öppen från klockan 15.00.

Onsdag 27 november
Föreningsdag – årsmöte

8.00 - 9.00
9.00 - 10.00

Frukost
Välkomstsamling Nordiska Naturfilmarna
Stefan Quinth, Naturfilmarna & Claes Andrén, Nordens Ark
Lokal: Åby (Hotellets källare)

10.00 - 12.00

Årsmöte Naturfilmarna
Lokal: Åby

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 15.00

Forts. Årsmöte Naturfilmarna
Lokal: Åby

15.30 - 17.30

Gemensamt nordiskt möte Sv-No-Dk-Fin-EST-ISL
Frågor om det Nordiska samarbetet diskuteras m.m.
Lokal: Åby

19.00 - 20.00

VälkomstMiddag
Sotenäs Kommun bjuder in
Berättarkväll
Lokal: Hotellet
*Reservationer för tillägg och ändringar.

Naturfilmarna i Finland och Estland

Torsdag 28 november
Naturfilmarnas dag

8.00 - 9.00
9.00 - 12.00

Frukost
Fortbildning för Naturfilmarna
Hillevi Ganetz genus- och medieforskare
Lokal: Annedal

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Fortbildning för Naturfilmarna
Tony Judge, Producent, PBS, Chicago
Lokal: Annedal

14.00 - 15.00

Teknikdemonstration
Helikopterdemonstration för extrem filmning
Superstudio Aircam Sweden AB
(Utomhus om vädret tillåter)

16.00 - 17.00

Projektet: The Green Planet
Stefan Degerlund från Sebra Film

18.00 - 21.00

Festivalinvigning & Filmpremiär
OBS!! Kulturhuset Hav & Land

21.00 - 23.00

VIP Middag
Berättarkväll
Lokal: Tigerhuset
*Reservationer för tillägg och ändringar.

Hav och Land
Sotenäs kulturhus i Hunnebostrand

Kulturhuset Hav & Land är centrum för naturfilm under
Scandinavian Wildlife Film Festival.
Här visas film från när och fjärran

Folkets Hus i Hunnebostrand
– en modern 109-åring!

invigning
Torsdag 28 november
Kl 18.00
Mingel & Underhållning
Kl 19.30

Filmpremiär

Eken – in i döden levande
En film av Ulf Jonasson, Hans Berggren
& Henrik Ekman

Folketshusföreningen Kooperativ bildades redan
1904. På den här tiden var det ont om offentliga
mötesplatser och många ville hyra. 1920 köpte man
in en egen biografmaskin från Kristiania, nuvarande
Oslo. Därefter har föreningen kontinuerligt visat film.
1996 byggdes ett nytt Folkets Hus invid Folkets Park,
som ägs av föreningen. Huset kallas idag Sotenäs
Kulturhus och här bedriver Folketshusföreningen, som
nyligen bytt namn till Hav och Land, en omfattande
verksamhet. Här finns biograf, möteslokaler, bibliotek
och fritidsgård. Lokalerna är moderna och används
för konferenser, kursverksamhet, möten och fester.
Biografen digitaliserades 2010 och har en utmärkt bildoch ljudanläggning samt 174 fasta sittplatser och 41
extraplatser.

Pitchtävling
Är du mellan 18 och 30 år
och bär på en idé till en
svensk naturfilm?
Välkommen att lansera din idé för
SVT Svensk naturfilm på Naturfilmsfestivalen
på Nordens Ark den 29 – 30 november 2013.
Vinnaren får 20 000 kronor, andrapristagaren
10 000 kronor och tredjepriset blir 5 000 kronor.
Prispengarna ska ses som ett förproduktionsstöd
och innebär inte ett löfte om samproduktion med
Sveriges Television.
Idén till filmprojektet bör inte tidigare ha
presenterats för SVT och inte heller ha hittat
huvuddelen till finansiering. Projektet ska
fortfarande vara i sin utvecklingsfas. Den färdiga
filmen ska bli 30 minuter eller längre.

Hur gör du?

Du skriver ett synopsis på en A4 sida och en kort
presentation av dig själv och eventuellt andra du
vill samarbeta med i projektet.

Fredag 29 november

Unga Naturfilmares dag
Inbjudna: blivande naturfilmare i alla åldrar
Hela dagen:
Produkt/teknikvisning
Tipspromenad i parken
Filmrally Naturfilmare som handledare
(Anmälan till Studiefrämjandet)
8.00 - 9.00
10.00 - 12.00

Workshop –
Pitchutbildning
Markus Sterky från SVT
Inbjudna: Naturfilmare i alla åldrar
Anmälan (begränsade platser)
Lokal: Annedal

12.00 - 13.00

Lunch

13.30 - 16.30

Pitchning SVT
Del 1
Presentation av pitchbidrag från
SVTs pitchtävling
Vinnarna får pitcha sin idé
(se vänster spalt för mer information)
Del 2
Pitchning
Naturfilmare pitchar idéer för SVT
Lokal: Annedal

20.00 - 22.00

VargMiddag
Berättarkväll
Lokal: Varghuset

Skicka in ditt bidrag till:
Sveriges Television
Att: Gunilla Eriksson
Box 6094 906 03 Umeå
eller
gunilla.eriksson@svt.se
Vi vill ha din ansökan senast den 6 oktober 2013.

Vad händer sedan?

En jury nominerar fem projekt som går vidare till
Naturfilmsfestivalen på Nordens Ark fredag den
29 november 2013. Blir du utvald bör du förbereda
någon form av bildbeskrivning av projektet.
Det kan vara ett storyboard, stillbilder eller en
kortare rörlig sekvens på DVD. Förbered dig också
på en presentation på max 10 minuter och var
beredd på eventuella frågor under 15 minuter.

Och sedan?

Juryn sammanträder och vinnarna av första, andra
och tredje pris presenteras på Naturfilmsfestivalen
på lördag den 30 november 2013.
Sveriges Television betalar resa och logi på
Nordens Ark för dig som nominerats.

Frukost

Unga Naturfilmares dag är ett samarbete mellan

Kulturhuset Hav & Land
Fredag 29 november

Unga Naturfilmares dag
Inbjudna: blivande naturfilmare i alla åldrar
Hela dagen:
Produkt/teknikvisning
9.00 - 12.00

Unga Naturfilmare
Presentation av projektet
med filmvisningar och filmtävling
Stefan Quinth/Martin Emtenäs.

12.00 - 13.00

Lunch

13:00 - 14.30

Forkörning – Gamla
tiders Fraktbolag
Stefan Quinth/Sigurd Jönsson
Inriktning på vuxen publik, daglediga

15.00 - 16.30

I vargars spår
Göran Emerius
Inriktning på vuxen publik, daglediga

17.00 - 18.00

Debattforum

19.00 - 20.30

The Green Planet, Del 1
Stefan Degerlund
Sebra Film

*Reservationer för tillägg och ändringar.

Filmrally
på Nordens Ark
Bli naturfilmare för en dag
(för dig upp till 29 år)
Efter en kort introduktion om hur du använder
en filmkamera får du och någon kompis ge er ut
på Nordens Ark och producera en kort naturfilm
(max 5 minuter). Ni får tre timmar på er innan ni
måste vara tillbaka för att förbereda redigering
av filmmaterialet. Även vid redigering får ni
handledning.
Under lördagskvällens galamiddag kommer de
vinnande filmerna att visas och belönas med fina
priser.
Max fem grupper per dag (fre-sön)
Filmrallyt är kostnadsfritt men entrébiljett eller
filmpass krävs för inträdet till Nordens Ark.
Anmäl er i förväg till:
Marie-Anne Kristensson
Studiefrämjandet Bohuslän Norra
070-4163228
epost: m-a.kristensson@studieframjandet.se

Lördag 30 november
Publikdag

Hela dagen:
Produkt/teknikvisning
Tipspromenad i parken
Filmrally Naturfilmare som handledare
(Anmälan till Studiefrämjandet)
8.00 - 9.00
10.00 - 12.00

Frukost
Workshop – Naturfilm som
hälsobefrämjande medium

Marianne Strand, Malin Nicander &
Annica Sjölander
Lokal: Annedal
12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 15.00

Workshop –
Inspelningsteknik ljud
Klas Strandberg
Lokal: Annedal

18.00 - 19.30

Gudtjänst i Askums kyrka
Tema: Djur och Människa

20.00 - 23.00

Galamiddag

Swedbank bjuder till fest
Berättarkväll
Lokal: Varghuset

Söndag 1 december
Publikdag

Hela dagen:
Produkt/teknikvisning
Tipspromenad i parken
Filmrally Naturfilmare som handledare
(Anmälan till Studiefrämjandet)
8.00 - 9.00

Frukost

10.00 - 11.30

Workshop – Skogen
Boris Ersson & Karl-Gustav Hedberg
Lokal: Annedal

12.00 - 13.00

Lunch

19.00 - 22.00

Avslutningsmiddag för
Naturfilmarna
Berättarkväll
Lokal: Hotellet

Kulturhuset Hav & Land
Lördag 30 november
Publikdag

Hela dagen:
Produkt/teknikvisning
10.00 - 12.00

Mitt i Naturen Special
Martin Emtenäs, SVT

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

The Green Planet, del 2
Stefan Degerlund, Sebra Film
Sponsras av Naturskyddsföreningen

15.00 - 16.30

Norska perlor
Arne Neavra & Torgeir Beck Lande
Norsk Naturfilmforening

17.00 - 18.30

The Arctic Giant
Adam Schmedes
Dansk Naturfilmforening

19.00 - 20.30

Old Man and the Moose
Joosep Matjus
Finsk/Estnisk Naturfilmförening

Söndag 1 december
Publikdag

Hela dagen:
Produkt/teknikvisning
10.00 - 12.00

The Green Planet, del 3
Stefan Degerlund, Sebra Film

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Den osynliga älven
Kurt Skoog & Markus Nord

15.00 - 16.30

Från Smögen till Alaska
Rosita Molldén

17.00 - 18.30

Den helige i päls
Torkel Lundberg & Björnola Lind

*Reservationer för tillägg och ändringar.

Film på Kulturhuset Hav & Land
Premiärfilmen
Eken – in i döden levande –
Ulf Jonasson, Hans Berggren & Henrik Ekman
Eken är hem för fler arter än något av våra träd, däribland över
500 olika slags skalbaggar.
Varje fas i ekens livscykel bjuder på sina ekologiska historier.
Filmen kommer att återge ett urval av de mest intressanta
under utvecklingen från ekollon till kullfallen jätte.
Berättelsen om forkörning Stefan Quinth & Sigurd Jönsson
På farfarsfars tid gick hela 80 procent av alla varutransporter
längs vintervägar. Stefan Quinth visar bitar ur filmen Resan
Falun-Röros – Från världsarv till världsarv med häst och
släde. Sigurd Jönsson visar resan från Dalarna till Globen.
I vargars spår –
Göran Emerius
I sin film berättar Göran om mötet med vita tundravargar på
den kanadensiska tundran.
The Green Planet –
Stefan Degerlund – Sebra Film
Genom årmiljonerna har människan lärt sig att använda
och utnyttja jordens resurser för sitt eget välbefinnande.
Nu i början på det nya århundradet har vi förstått från bl.a.
forskningen att vi hotar vår egen existens. Finns de goda och
uthålliga lösningarna i en grönare planet?
Mitt i naturen special –
Martin Emtenäs – SVT
Go’bitar ur Mitt i naturen. Martin berättar om upplevelser
bakom kameran.

Den osynliga älven –

Kurt Skoog & Markus Nord
Trånga, vattenfyllda grottgångar, frysande kallt vatten och en
ständig risk för ras. En världsunik och extrem dykexpedition
tar oss med in i Bjurälvens underjordiska flöden.

Norska perlor –
Arne Neavra & Torgeir Beck Lande – Norsk Naturfilmforening
Detta är den hittills största naturfilmserie om natur och djur
producerat i Norge, ja kanske i hela Norden. Upptagningen
har tagit tre år och innehåller starka sekvenser från Hvaler/
Koster i syd till Svalbard i norr.
Språk: Norska
The Arctic Giant –
Adam Schmedes – Dansk Naturfilmforening

Grönlandsvalen kan bli över 200 år gammal. I
filmen visas det för första gången unika bilder på
Grönlandsvalens hemliga liv under vattnet.
Språk: Engelska
Old Man and the Moose –
Joosep Matjus – Finsk/Estnisk Naturfilmförening

Harri har studerat älgarnas leverne och beteende i mer
än 30 år. Att bli accepterad av älgarna har varit hans
livslånga dröm som blivit förverkligad genom lång
vistelse med älgarna i deras naturliga omgivning.
Språk: Estnisk – textad på engelska
Från Smögen till Alaska –
Rosita Molldén
Rosita Molldén, förberedande medlem i Naturfilmarna, visar
sin nya film, en reseskildring från Smögen till Kodiak, Alaska.
Resan gjordes med Naturfilmaren Stefan Quinth som mentor
2013.
Den helige i päls –
Torkel Lundberg & Björnola Lind
En film om relationen mellan björn och människa. Filmen är
en associativ poetisk väv med björnen i centrum och baseras
på intervjuer med samiska traditionsbärare, björnkännare samt
forskare vid Skandinaviska björnprojektet.

Scandinavian Wildlife Film Festival 2013
Priser & Anmälan
Festivalen

Deltagaravgift (medlemspris Naturfilmarna) inkl. boende på hotellet 7 nätter halvpension....................2.000:Deltagaravgift (medverkande icke medlemmar) inkl. boende på hotellet 5 nätter halvpension..............3.800:Extranatt Hotell inkl frukost........................................................................................................................800:Deltagaravgift ej boende...........................................................................................................................1.800:-

Skolor/grupper

Ungdomspass fredag - söndag inkl filmvisningar, aktiviteter + inträde Nordens Ark......................... 100:-/elev

Publik pass

Festivalpass – inkl. Premiärfest + alla filmvisningar + inträde Nordens Ark...........................................1.000:Invigningsfest & Filmpremiär Torsdag........................................................................................................200:Lördagspass – alla filmvisningar på lördag.................................................................................................400:Söndagspass – alla filmvisningar på söndag................................................................................................300:Filmbiljett/föreställning (köps i entrén på Kulturhuset Hav & Land).........................................................100:Middagsbiljett VIP – Torsdag, Fredag, Lördag, Söndag.......................................................................... 300:-/st
Stödmedlemmar i Naturfilmare erhåller 20% rabatt på alla publikpass & biljetter
Barn under 6 år gratis.
Information om boende och resturanger i området hittas på www.sotenastourism.se
Anmälan görs helst på vår hemsida: www.naturfilmarna.se eller skickas till stefan@naturfilmarna.se
Eller insändes till: Naturfilmarna, Slottet, 534 60 Vedum och ska vara oss tillhanda senast 1 nov. 2013.
Betalning sätts in på Bankgiro: 410-7934 senast 7 nov. 2013
Vid återbud senare än 12 nov. avdrages 300:- SEK i exp. kostnad
För ytterligare info: www.naturfilmarna.se / epost: stefan@naturfilmarna.se
Namn:.............................................................................................................................................................
Adress:............................................................................................................................................................
Mobil tel:................................................................. Epost:............................................................................
Kontaktperson för skolklass/grupp.................................................................................................................
Bekräftelse skickas • Har du EJ fått bekräftelse den 12 november, kontakta Naturfilmarna
Festivalpass & biljetter hämtas på Kulturhuset Hav & Land Hunnebostrand

Scandinavian Wildlife Film Festival 2013 är ett samarbete mellan:

Hav och Land
Sotenäs kulturhus i Hunnebostrand

