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29 september - 2 oktober
Kulturhuset Hav & Land
Hunnebostrand

Invigningsfilm Wild Horses av Zoltan Török

Program för 2022
Seminarier, Filmvisningar, Middagar & Fester
Festivalpass & biljetter

www.swff.se

Skandinaviens största naturfilmfestival!
Välkommen till årets festival - den sjätte naturfilmfestivalen. Vi har ett späckad program planerat med mycket intressanta föreläsare, roliga fester och mycket film.
Torsdag och fredag är utbildningsdagar. Är du intresserad av natur och filmning är du välkommen att delta i våra seminarier. Vi kommer att prata om framtiden för naturfilm och hur vi kan förmedla kunskap om natur och miljö i undervisningen. Scandinavian Photo och Sony kommer med det senaste inom kamerateknik. Martin Falklind ska berätta om sina
upplevelser under inspelning av sin uppmärksammade tv-serier, Fiskarnas rike, och det blir en spännande pitchtävling där
nya filmidéer presenteras!
Naturfilm hela helgen med en pampig invigningsfest på fredag kl 18. Det blir middag, underhållning och film. Gästtalare är Heidi Andersson, 11-faldiga VM mästare i armbrytning, som ska berätta om sitt miljöengangemang och målet att
bli fossilfri 2025. Vi avrundar kvällen med årets invigningsfilm, “Wild Horses“.
På lördag bjuder vi på film från när och fjärran. (Se filmutbud på sida 6-7) Nytt för i år är Kulturafton med fokus på Sri
Lanka. Efter filmen, “Me & my tuk-tuk” flyttar vi ut i parken där vi ska smaka och uppleva spännande kultur från sydasien.
Precis som andra år kör vi ett filmrally där ungdomar får producera en naturfilm. Årets tema är “Omsorg om naturen”.
På söndag visar vi upp dessa filmer och publiken får rösta på sin favorit. Det blir fina priser till vinnarna!
Det finns flera sätt för dig att delta i festivalen. Festivalpass ger tillträde till alla seminarier, filmer och fester. Dagspass
ger inträde till alla seminarier under dagen. Vi säljer dessutom biljetter till enskilda filmer och fester.

Välkomna!

Missa inte dessa aktiviteter innan festivalen!
Filmvisningar på Hav & Land

Karin & Sixten - Smögen, havet & livet
Söndag 18 september kl 18.00
Filmen är en berättelse om havet och
fisket, och om människor på ön Smögen
i Bohuslän. På Smögen har berggrunden
slipats och formats runda av vattnets
ständiga rörelse. På samma sätt har
människorna på ön formats för att överleva
på en av de mest osannolika boplatserna i
Sverige. En film av Naturfilmarna (Sverige).
Biljettpris 100:-

Käringön - Utpost i havet
Söndag 25 september kl 18.00
En dokumentärfilm om Käringön
utanför nordvästra Orust och det
goda samhället, fiskets uppgång och
fall längs bohuskusten och hur ett
utvecklingsprojekt gav fiskarsamhället
längst ut i skärgården hopp och
framtid. En film av Svante Lysén
(Sverige)
Biljettpris 100:-

Fiskarnas rike - Havet
Måndag 26 september kl 19.00
Nu är de svenska haven i fokus. Vi får
möta hajar som kan bli upp till tio meter
stora och vi får lära känna några av de
märkligaste varelserna som lever i våra
havsdjup. Martin är med under kvällen
och berättar om produktionen och visar
lite av det som hände bakom kulliserna.
En film av Martin Falklind (Sverige)
Biljettpris 100:-

Öppet hus i Sotenäs 25-26 september
Måndag & tisdag bjuder flera Sotenäsföretag in till öppethus och studiebesök.
Välkommen att se vad vi håller på med.
Kl 9-11 - Symbios
Kl 14-16 - Fiskarföreningen Norden
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Kl 9-11 - Klevs gård
Kl 14-16 - Rena Hav Biogasanläggningen

Tävlingar
Pitchtävling

Pitcha en filmidé inför professionella naturfilmare!
Spännande priser till vinnaren!
Hur gör du?
Skriv en kort synopsis på din idé och en kort presentation
av dig själv och eventuellt andra du vill samarbeta med i
projektet.
Skicka den till info@swff.se
Deadline for anmälan 15 september 2022
Vad händer sedan?
Miljöjägarna och representanter från SWFF nominerar fem
pitch som går vidare till Scandinavian Wildlife Film Festival.
Valda projekt meddelas den 20 september 2022.
Blir du utvald får du pitcha din idé till en jury med
representanter från media, Scandinavian Photo,
Naturfilmarna och ungdomar från Miljöjägarna.
Förbered dig på en presentation på max 5 minuter, gärna
med någon form av bildbeskrivning av projektet. Det kan
vara en storyboard, stillbilder eller en kortare rörlig sekvens.
Var beredd på eventuella frågor och kommentarer under 10
minuter.
Vinnaren presenteras under Kulturafton på Hav & Land

Filmtävling Nykomling

Tävla med en naturfilm du har producerat inom Safari
Sverige/Miljöjägarna eller på egen hand!
Regler
• Filmen måste ha natur/miljötema
• Max längd 10 min.
• All ev musik måste vara licensfri och krediteras i sluttext
med låtnamn, artistnamn och källa.
• Filmaren måste vara boende i Sverige eller Norge och
var ny inom filmproduktion.
• Filmaren måste närvara på festivalen och vara beredd
att presentera sin film på Kulturafton lördag kväll.
Hur gör du?
1. Skriv en kort synopsis på din film och en kort
presentation av dig själv och eventuellt andra du har
samarbetat med. Skicka den till info@swff.seDeadline
för anmälan 1 september 2022
2. Skicka filmen till info@swff.se via sprend.com,
wetransfer.com eller dyl
3. Köp ett festivalpass eller biljett till Kulturaftonen.
Deadline for anmälan 1 september 2022
En jury väljer vinnarfilmer som presenteras under
Kulturafton lördag kväll.
Fina priser från Scandinavian Photo, Sony, Camera Q och
Naturfilmarna

24 timmars Filmrally

Tema: Omsorg om naturen
Plats: Bergsalen och sedan hela Sotenäs
Tid: fredag kl 10 - lördag kl 10
Resultat: en 60 seks film
Årets filmrally körs på nya vilkor.
• Ni jobbar i grupper av 2-3 filmare ålder 14-25
• Ni får 24 timmar att filma och redigera en 60 sek film med tema “Omsorg om naturen”.
• Ni får gärna använda egen utrustning.
• Har ni inte egna kameror eller datorer har vi ett begränsat antal till utlåning.
9.00-10.00
10.00 		
16.00-17.00
		
		

Vi träffas i Bergsalen för genomgång av regler, tema och plats
Filmrally start. Ut och filma!
Introduktion Redigering Final Cut - Bergsalen
Genomgång av redigeringsprogram för er som använder våra datorer och progam,
och för er som vill ha lite starthjälp.

Deadline för inlämning av rallyfilm lördag kl 10.00!
Visning och prisutdelning för Filmrally på söndag
En jury väljer vinnarfilmer som presenteras under Kulturafton lördag kväll.
Fina priser från Camera Q och Naturfilmarna

Specialpris för ungdomar 14-25 år gammal

Safari Sverige/Miljöjägarna subventionerar festivalpass + boende på vandrarhemmet för ungdomar boende i Sverige!
OBS! Är du under 16 år gammal måste du komma i sällskap med en vuxen handledare!
Kostnad: 500:- som inkluderar resa, logi, mat och aktiviteter. (Medföljande vuxen kommer gratis)
Anmäl dig på www.swff.se/anmalan_ungdom.html
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Mat & Fest
Lunch torsdag - lördag- Lunch serveras på Hav & Land i kaféet.
Biljett krävs - 120:- (OBS! Ingår EJ i festivalpass)

Torsdag 29 september kl 18 - Utflykt och Grillfest
Efter hemlig utflykt blir det grillfest ute
Pris för utflykt & middag 320:-

Fredag 30 september kl 18 - Invigningsfest
Kvällens talare är Heidi Andersson, 11-faldiga VM mästare i
armbrytning. När Heidi och maken Björn Ferry avslutade sina
karriärer som elitidrottare letade de efter en ny utmaning.
Det hittade de i sitt miljöintresse och bestämde sig för att
bli “Planetskötare” i världsklass med målet att bli fossilfria år
2025.
Mingel & Mat från Smögens Kulinariska
Invgningsfilm - Wild Horse - Det vilda hästarnas land
Se sida 6 för mer information om filmen
Pris för hela kvällen 425:-

Lördag 1 oktober kl 19 - Kulturafton
Efter filmen Me & my tuk-tuk flyttar vi ut i parken för en
kulturkväll med Sri Lanka i fokus. Välkommen att smaka & se
vad den lilla ön i sydasien har att erbjuda. Mat, dans, musik
och mer!
Visning och prisutdelning Unga Naturfilmares Filmtävling &
Pitchtävling. Priser från Scandinavian Photo, Sony, mm.
Klädkod: Varma kläder
Pris för hela kvällen 425:-
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Biljetter till fest köps på www.swff.se/biljetter.html

Seminarier i Granitsalen
Torsdag och fredag är utbildningsdagar.
Är du intresserad av natur och filmning är du välkommen att delta i våra seminarier.

TORSDAGEN 29 SEPTEMBER 2022
9.00 - 11.50 Seminarium 1
Film i undervisningen
Detta seminarium har fokus på pedagogik, hur vi kan
förmedla kunskap om natur och miljö i undervisningen. Vi
försöker finna möjligheter och kanske lösningar på några av
de stora miljöfrågor som vi står inför och berätta om detta
på film.
Symbios, Miljöjägarna, Västerhavsveckan, Förvaltningen för
kulturutveckling och Filmriket.
13.00 - 14.50 Seminarium 2
Naturfilmarna
Rickard Pihl, ordförande i föreningen Naturfilmarna,
berättar om spännande aktiviteter som är på gång bl a
Naturfilmarnas nya streaming tjänst & biograf distribution
av våra filmer. Presentation av medlemmar via korta filmer
som ungdomssektionens medlemmar gjort i projektet
Miljöjägarna.
Arvsfondsprojekt Miljöjägarna - Naturfilmarna driver nu
sitt tredje projekt med stöd av Arvsfonden. I Miljöjägarna
utbildar vi i naturfilmsproduktion med fokus på positiva
miljöprojekt runt om i landet. I detta seminarium kommer vi
att lyfta frågan om hur man kan använda film i undervisning
och fler av våra Unga naturfilmare presenterar sina filmer.
15.00 - 17.00 Seminarium 3
Framtiden för naturdokumentär
Medverkande presenterar sin syn på framtiden följt
av paneldiskussion: SVT, Biograferna, Filminstitutet,
Förvaltningen för kulturutveckling och Kulturpolitisk
talesperson och riksdagsman Roland Utbult (KD).

FREDAGEN 30 SEPTEMBER 2022
9.00 -11.50 Seminarium 4
SVT
Fiskarnas rike - Martin Falklind berättar om sin omtalade
serie och visar klipp från inspelningen. Följ med bakom
kulisserna på Fiskarnas rike.
Pitchträning - Tips för hur man presentera sin filmidé till
SVT.
13.00 - 14.50 Seminarium 5
Teknikseminarium
Scandinavian Photo, Rickard Pihl och Roland Ulfeld
berättar om senaste teknik i filmbranchen. Filma med
systemkamera, ljud, ljus och extrautrustning vid filmning.
15.00 -16.50 Seminarium 6
Pitchtävling
Pitcha filmidéer till en jury bestående av representanter från
media, Scandinavian Photo, Naturfilmarna och ungdomar
från Miljöjägarna.
Se tävlingar (sida 3) för information om hur du anmäler dig
Prisutdelning under Kulturafton på lördag kväll.
____________
På fredag är det också filmrally med start kl 9.00 i
Bergsalen. Är du mellan 14-26 är du välkommen att vara
med! Se tävlingar (sida 3) för mer information.

Med reservation för ändringar

Flera sätt att delta i festivalen
Festivalpass
inkluderar alla seminarier, middagar, utflykter & filmer
Pris 2450:-

Teknikutställning i kaféet
Scandinavian Photo visar det senaste från Sony
Fredag 12-17
Lördag 9-17.30

Dagspass - inträde till dagens alla seminarier
Pris 425:Hinner inte vara med på allt? - det går även att köpa
biljett till enskilda fest & film!

www.swff.se/biljetter.html
Dagspass till utbildningsdagarna köps på www.swff.se/biljetter.html
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Filmvisningar
Fredag 30 september
kl 18.00 - Invigningsfest - Heidi Andersson berättar om sitt
miljöengangemäng och målet att bli fossilfri 2025. Sedan blir det buffé
middag följt av invigningsfilm!
Invigningsfilm - Wild Horses Hästar på en äng, inget ovanligt i det. Men
hästarna är vilda. Och ängen är det stora ungerska slättlandet, pusztan. Nu har
vidderna fått tillbaka en uråldrig invånare som utrotades en gång, vildhästen. I
Mongoliet fanns en spillra kvar och några av dem fick komma till Ungern. Där
har de på 25 år byggt upp Europas största flock av vildhästar. En film av Zoltan
Török (Sverige) Speltid: 70 min + 20 min presentation. Språk: Engelska
Biljettpris 425:- (Inkluderar middag, föreställning & film)

Lördag 1 oktober
kl 9.00 - (2 filmer) Walk the Tideline - Walk the Tideline follows
beachcombers who search our coasts for trash and treasures. Through the
objects found on the tideline, the film forms a picture of mankind. The
stuff that we leave behind is retained by the sea, then spat out, bringing us
messages from bygone times. En film av Anna Antsalo (Finland). Speltid: 57
min + 20 min presentation. Språk: Engelska
Opening the Dumpster - Dumpster diving - att dyka ner i sopkontainrar
för att hitta saker som kan återvinnas, återbrukas eller t o m ätas har blivit
populärt i många länder.En film av Anna Bohlmark (Sverige) Speltid: 12 min
Språk: Svenska
Biljettpris 100:-

kl. 10.45 - (2 filmer) Earth: Muted - At the bottom of Hanyuan valley in
Sichuan province of China, bees are going extinct due to extensive use of
pesticides and monocultures. In this lush landscape that hides an ecosystem
on the brink of collapse, three farming families work hard in the field worrying
about their children’s future. En film av Mikael Kristerson, Åsa Ekman, Oscar
Hedin (Sverige) Speltid: 72 min + 20 min presentation. Språk: Blandad med
engelsk text
World’s fire
World’s fire is a poetic exploration of the nordic forest through sound, visuals
and poetry. En film av Ville Niemi (Estland) Speltid: 10 min Språk: Estnisk med
engelsk text
Biljettpris 100:-

Med reservation för ändringar
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OBS! Alla filmer & seminarier ingår in festivalpasset. Beställ den på www.swff.se

Filmvisningar
Lördag 1 oktober
kl 13.30 - (2 filmer) Svalbard i plast - For the first time huge amounts of
plastic and marine litter are spotted in the ocean of Svalbard. As much as
never seen before. The refugium for arctic animals including polar bears,
reindeers, seals, walrus, whales or seabirds is seriously endangered. Not only
by consequences of the global climate change but also by plastic from our
modern world. How could that happen? The documentary is a “Wake up
Call” for the protected Arctic Life of Svalbard. En film av Ivonne Salo (Norge)
Speltid: 39 min + 20 min presentation. Språk: Norska
Älven från skogen - Råneälven är en av Norrbottens läns fritt rinnande
älvar. Filmaren Göran Emerius har rört sig i markerna från källsjön i inlandet
till utloppet i Bottenviken och berättar om möten med fåglar, djur och
naturmiljöer under olika årstider. En film av Göran Emerius (Sverige) Speltid:
30 min + 20 min presentation. Språk: Svenska
Biljettpris 100:kl. 15.15 - (2 filmer) Naturens mångfald - Mångfalden av arter är en
förutsättning för vår egen existens på jorden, men vi förlorar arter i ett rasande
tempo. I filmen får vi se hur djuren kan anpassa sig till för dem extrema
miljöer, men hur fantastiska de än är på att klara förändringar så finns det
kvarvarande och avgörande problem: människan som brer ut sig och tar allt
mer av jordens resurser i anspråk. En film av Claes Andrén (Sverige) Speltid:
58 min + 20 min presentation Språk: Svenska
Arctic Moonlight can turn the darkest Polar Night into a magic experience. It
is particularly spectacular in combination with Northern Lights. This time-lapse
animated short film displays the arctic moon within various arctic landscapes
throughout the year. En film av Christian Uhlig (Norge) Speltid: 3 min
Språk: endast musik		
Biljettpris 100:-

kl. 16.45 - Me & My Tuk-tuk - Jakten på paradisets elefanter - Vi skall
under ett par månader köra 5000-6000 tusen kilometer här på Sri Lanka med
vår lilla Tuk-Tuk. Orsaken till vår resa är att ta reda på hur människor ser på
öns vilda elefanter. Finns det en framtid för Sri Lankas elefanter i en till synes
ojämn kamp om livsutrymme? Detta är en konflikt som vi skall söka svar på i
vår resa på ön de närmaste månaderna. En film av Tommy Johnsson, Rosita
Molldén & Stefan Quinth (Sverige) Speltid: 72 min + 20 min presentation.
Språk: Svenska
Biljettpris 100:-

Söndag 2 oktober
kl 9.00 - Omsorg om naturen - Även i år håller vi en filmrally under Scanidnavian
Wildlife Film Festival. Ungdomarna får 24 timmar att skapa en 60 sek film som visar
hur Sotenäs kommun har omsorg om naturen. Resultatet visar vi på söndag den 6
februari. Här får ni rösta på er favoritfilm! Det blir prisutdelning och fika!
Biljettpris 100:- inklusive fika!

Biljetter till film & fest köps på www.swff.se/biljetter.html
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Tack till våra sponsorer och samarbetspartners
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