NATURFOTOFESTIVALENS PROGRAM:
Konferencier: Anders Geidemark
10.00
Naturfotofestivalen öppnas
10.15-10.30

Anders Geidemark : ”Havets våglängd”

10.35-11.25

Johan Kajan: ”Vingslag”

11.40-12.30

Thomas Jågas: ”Fjällnära ljus – om landet, livet och ljuset”

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.10

Johan Geisor: ”Närgånget”

14.10-14.50

Kaﬀepaus

14.50-15.40

Mats Andersson: ”Möten”

15.55-16.45

Tapio Kaisla: Fine Art luontokuvaus

Ca 17.00 Resultaten i Finlands Svenska Fotoklubbars fototävling
oﬀentliggörs
Under pauserna möjlighet a köpa föreläsnarnas böcker (kontant
betalning)
Anmälan till Korshoms vuxeninstitut from 20.8.2015 kl 17.00
web hp://vuxeninstitutet.korsholm.ﬁ
Tfn 06 3277261
Inträde 35 € (Inkl. lunch + kaﬀe. Meddela om matallergi)

Tapio Kaisla

Tapio Kaisla

Deltagande naturfotografer
ANDERS GEIDEMARK
Anders Geidemark (f.1963) bor i Halstahammar. Han hör till Sveriges mest kända naturfotografer, men är även verksam som
förfaare, poet och graﬁsk formgivare. Han är en uppskaad
föredragshållare och anlitas oa som konferencier på naturfotofestivaler. Anders har suit som domare i många internationella
fototävlingar bl.a. Wild Life Photographer of The Year. Anders är
medlem av föreningen Naturfotograferna i Sverige, där han också
är ordförande. Han har besökt Vasa e antal gånger på inbjudan
av Knäppisarna. Klubben har även besökt Anders i hans hemtrakter i Bergslagen. Han är en välmeriterad ”Hedersknäppis”!
Anders är även svensk redaktör för Natur & Foto.

JOHAN GEISOR
Johan Geisor (f. 1965) bor i Karperö i Korsholm. Han jobbar sedan
början av 1980-talet i en fotoaﬀär i Vasa. Under de senaste 25
åren har han dragit fotokurser för Korsholms vuxeninstitut. Johan har
en stor passion för fotografering. Sportfotografering, främst fotboll,
har han tidigare ägnat mycken tid åt. Han har alltid varit intresserad
av naturfotografering. Stenar och kust återﬁnns på många av hans
bilder. Men för e par år sedan blev han av misstag biten av macroﬂugan. Och nu är det det, som gäller!! Johan är vald till ordförande för
Fotoklubben Knäppisarna på livstid. Medlem i Biofoto Finland.

MATS ANDERSSON
JOHAN KAJÁN
Johan Kajàn (f. 1968) bor i Vasa. Han har alltid trivts bäst ute i
naturen. Hösten 2008 bestämde han sig för a börja föreviga
det han såg där ute. Han fotar mest i hemmaknutarna. Fåglar
och landskap är de motiv han gillar mest och försöker si
bästa för a få en ﬁn stämning i bilden. Johan är medlem i
Fotoklubben Knäppisarna

THOMAS JÅGAS
Thomas Jågas (f. 1969) är biolog och naturfotograf. Han bor i
Falun i Dalarna och är fotograﬁskt djupt rotad i den svenska
skogen och ällvärlden. Med sina fotograferier skildrar han
landskapet och dess växt och djurliv. Bildmässigt rör han sig
från det rent dokumentära till e friare bildskapande. Känslor
och stämningar är oa viktigare än vad bilden föreställer. Han
är medlem i föreningen Naturfotograferna i Sverige.

Mats Andersson (f. 1966) bor i Bashult i Småland. Civilt arbetar
han som art director och fotograf på en reklambyrå. Han har ge
ut e ﬂertal böcker och är en ﬂitig föreläsare och ut-ställare.
Mats är en av de senaste årens mest kreativa, svenska naturfotografer. Med en egen, mycket personlig bildstil närmar han sig sina
motiv, inte för a dokumentera, utan för a hia e tilltalande
konstnärligt uryck. Bilderna har en alldeles speciell, drabbande
prägel. Istället för a vara traditionellt föreställande framstår djur
och miljöer som närmast drömlika och ändå alldeles självklara.
Bilderna skapar han mest ensam under ljusa sommarnäer i de
småländska hemmamarkerna, då djuren är som mest aktiva. Där
hiar han det ljus och den stämning han är ute eer. Även Mats hör
till föreningen Naturfotograferna.

TAPIO KAISLA
Tapio Kaisla, f 1981. Bor i Åbo. Naturen har alltid varit en stor del av
mi liv. Tidigare var jag en aktiv fågelskådare, intresset för fåglar
och natur ﬁck mig a börja som naturfotograf. Min passion för
naturfoto började på allvar när jag för första gången var till Afrika,
och såg de mäktiga regnskogarna och Serengetis stora vidder. Dea
var år 2007.Jag fotograferar helst landskap,fåglar, macro, färger,
arktiskt sommar samt Afrikas natur. Iol vann jag Vuoden Luontokuvat 2014 i kategorin Landskap.

