
ESLÖVS FOTOFESTIVAL  

Välkomna till Medborgarhuset i Eslöv 

Lördag den 9/11-2019 kl. 9-18  

 
Bild/ Patrik Larsson 

bildvisningar, workshop, fotoutställningar &  

plankettävlingar med temat ”Hinder” och fritt tema 

 

09:00-09:15 Eslövs fotoklubb presenterar sig 

09:15-10:00 Patrik Larsson – ’Det knappt märkbara’ 

10:00-10:30 Fikapaus 

10:30-11:15 Frida Hermansson – ’Frihet och fantasi’ 

11:30-12:15 Mats Schöld – ’Mötet’ 

12:15-13:15 Lunch 

13:15-14:00 Patrik Larsson – ’Workshop landskapsfotografi’  

14:15-15:00 20x20: Stefan Jacobsson, Elisabeth Liljenberg, Marie 

Kantermo, Thorsten Klint, Rose-Marie Nilsson Erwe & Ole Tryggesson 

15:00-15:30 Fikapaus 

15:30-16:15 Lenny Johansson – ’Jakten på det vilda’ 

16:30-17:15 Tore Hagman – ’50 år med kamera’ 

17:30-17:45 Redovisning plankettävlingar 

 

Biljettpriser: Heldag 380 kr, halvdag 240 kr, enstaka 100 kr. Biljettförköp 

på www.eslovsfotoklubb.se till rabatterat pris för heldag 330 kr. 

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Tävlingsdeltagande 30 kr/ klass. 

Mer info på hemsidan! 

 

i samarbete med Eslövs kommun, Vuxenskolan, 

Camera Natura, Mattssons Foto, Olympus, 

Scandinavian Photo, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 

http://www.eslovsfotoklubb.se/


Program Eslövs FOTOFESTIVAL 9 November 2019 

09:00-09:15 Eslövs fotoklubbs bildspel 

09:15-10:00 Patrik Larsson – ’Det knappt märkbara’ 

Runt omkring oss finns det mycket som vi inte ser. Vi passerar ofta på väg till något, men vi tar 

oss sällan tiden att stanna upp. Vi verkar alltid vara på väg. Med ’Det knappt märkbara’ vill Patrik 

förmedla en känsla. En känsla som uppstår i mötet mellan färg, form, struktur och ljus - speciellt 

på de platser som är knappt märkbara.  

         

10:00-10:30 Fikapaus 

10:30-11:15 Frida Hermansson – ’Frihet och fantasi – med naturen som inspirationskälla’ 

Frida har haft en fascination och kärlek till djur och natur sedan barnsben och det är i naturen hon 

finner inspiration, kreativitet och balans. I sin bildvisning tar hon med oss på sin fotografiska resa 

där sökandet efter naturupplevelser och äventyr ständigt leder till nya visuella uttryck och 

spännande möten, en resa som tar oss till platser såväl nära som långt bort, men som mest handlar 

om att hitta hem. 

  

11:30-12:15 Mats Schöld – ’Mötet’ 

 

12:15-13:15 Lunch 

 

Mats Schöld kommer berätta om sina möten med människor, 

djur och natur. Ett möte där man sätter varelsen eller landskapet 

i fokus och kopplar bort allt annat 

Mats Schöld växte upp i Bjärred och började intressera sig för 

fotografering redan som 7 åring. Fram till Mats var 38 år delade 

han dock inte med sig av en enda bild. Det var inte förrän under 

hösten 2012 då Mats gjorde en fotoresa till Sydafrika som hans 

syn på fotografin totalt föändrades. Då växte ett Fineart project 

fram som har många likheter med Nicky Brants artistiska arbete.  



13:15-14:00 Patrik Larsson – ’Workshop att fotografera landskap’  

Vill du bli en bättre och mer medveten landskapsfotograf är detta föreläsningen för dig. Patrik 

kommer att prata om motivet, ljuset, komposition och tekniken som gör dina landskapsbilder 

bättre.  

                    

14:15-15:00 20x20: sex fotografer som visar 20 bilder var:  

Stefan Jacobsson, Elisabeth Liljenberg, Marie Kantermo, Thorsten Klint, Rose-Marie  

Nilsson Erwe & Ole Tryggesson 

15:00-15:30 Fikapaus 

15:30-16:15 Lenny Johansson – ’Jakten på det vilda’ 

Lenny Johansson är en passionerad fågel och djurfotograf som trivs bäst i den nordiska naturen.  
Jakten på det vilda handlar om hans upplevelser i 

skog och mark, med allt ifrån tjäderspelets mystik 

till tidiga höstmorgnar i älgskogen. 

 

16:30-17:15 Tore Hagman – ’50 år med kamera’ 

I programmet ’50 år med kamera’ berättar Tore Hagman till bilder från möten med människor 

och natur. Möten både långt borta och nära. Han berättar om hur intresset för naturfoto tog sin 

början och hur han idag söker sina motiv i de av människan präglade miljöerna på landsbygden 

och i mindre samhällen.  

  

17:30-17:45 Redovisning plankettävlingarna fritt och temat ”Hinder” 



Årets Fotofestival sponsras av 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


