Velkommen på Fotofestival 2013 - Danmarks vildeste naturfotoevent!

Mød fantastisk naturfotografer fra Norden, deltag i fotokonkurrencer med fede præmier, oplev storslåede
naturbilleder på vores flotte udstillinger og blive inspireret af spændende foredrag og debatter - og meget  mere…  
Kom til fotofestival i Thy den sidste weekend i september, hvor vi med stolthed kan præsentere et brag af en
begivenhed for alle natur- og fotointeresserede og for alle med interesse i at møde spændende mennesker og nyde
smukke, fascinerende og kunstneriske naturbilleder.
Årets tema er rewilding. Det handler om at finde vildskaben frem, at finde tilbage til rødderne, at slippe kontrollen
og lade naturens forunderlige flora og fauna udfolde sig på egen hånd til glæde og gavn for os alle! Foredrag og
debat med kant!
Vi kan i år præsentere navne som Carsten Egevang (DK), Ingebjørk Guldvik (N), Magnus Persson (S), Brian
Rasmussen (DK), Julie Skotte (DK) - og mange flere!
Ikke blot set fra et dansk perspektiv bliver fotofestival 2013 et stort arrangement. Vi bliver et Nordisk tilløbsstykke
med nogle af de mest talentfulde naturfotografer fra Danmark, Norge og Sverige..

Priser:
Standardpris for hele arrangementet er 550 kr. pr. billet (inklusiv frokost og kaffe lørdag).

OBS: Særpris for fotoklubber ved køb af 5+ billetter: 400 kr. pr billet (inklusiv
frokost og kaffe lørdag). Tilbuddet gælder indtil 1. september 2013.
- For bestilling af fotoklub-billeter kontakt: carsten@fotofestival.dk

Hvor:
Fotofestival afholdes i nye rammer i form af eksklusive Hotel Hanstholm, der på smukkeste vis understøtter vores
rewilding-tema ved at ligge på kanten af et af Danmarks vildeste naturområder og måske den eneste, ægte vildmark,
vi har tilbage – Hansted-reservatet!

Hvornår:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen sidste weekend i september (27. + 28/9 2013) og sæt kursen mod
Danmarks største og vildeste naturområde, Thy.
Program og meget mere på www.fotofestival.dk – følg også fotofestival på Facebook!

Vi glæder os til at se jer!

