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Flera sätt att delta i festivalen

Sveriges största naturfilmsfestival!
Välkommen till årets festival - den femte naturfilmsfestival 
som hålls vart annat år. 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 
seminarium. 

Scandinavian Photo och Panasonic informerar om det 
senaste inom kamerateknik. Vi kommer också att berätta 
om nya distributionsmöjligheter för naturfilm, Folkets Hus 
& Parker, sociala media, mm. 

Under ”Föreläsningsteknik” utvecklar vi teknik för att 
bli bättre på att presentera våra filmer mot publik. Fem 
erfarna föreläsare berättar om sina tricks för en lyckad 
presentation. Tillsammans lär vi oss att lyckas i vårt arbete. 

Symbioscentrum i Sotenäs berättar om hur samverkan 
med företag kring frågor om maritim plast, renare hav 
och hållbarare marina livsmedel har målen att skapa 
nya arbetstillfällen och en hoppfull framtid.  Men 
utmaningarna är många! 

Att genomföra en större filmproduktion. Här redovisas 
projekten ”Karin och Sixten” och ”Me and My Tuk-tuk”. 
Hur kan man genomföra en premiär? Hur når man en 
publik? 

Festivalpass inkluderar alla seminarier, middagar, utflykter & filmer.
Pris 2225:-

Filmpass Se alla filmer på lördag & söndag (ej invigningsfilm)
Pris 300:-

Hinner inte vara med på allt?
Biljetter till varje event släpps den 15 januari 2020

Är du mellan 11 - 25 år gammal? Safari Sverige bjuder alla ungdomar på 
festivalpass, boende på vandrarhemmet och resan! Allt är gratis! 
Anmäl dig på www.swff.se/anmalan_ungdom.html

SVT berättar om Älgvandringen, en satsning på ”Slow TV” 
och om hur vi naturfilmare kan vara med och utveckla SVT:s 
fortsättning av “Slow TV”. Det förväntas bli mycket att prata 
om. 

Michael Brolund från Arvsfonden kommer att presentera sitt 
uppdrag och hur ansökan för projektstöd går till. 

Dessutom blir det en spännande pitchtävling där nya 
filmidéer presenteras!

Naturfilm hela helgen! Vi börjar med en pampig 
invigningsfest på fredagkväll kl 18. Det blir mat & mingle 
innan vi går in i salongen för invigningsprogrammet. 
Gästtalare är Janne Schaffer & Lasse Åberg som ska berätta 
om sitt miljöengangemang och kommande projekt. Vi 
avrundar kvällen med årets invigningsfilm, “Dronning uten 
land“. 

På lördag blir det naturfilmer från när och fjärran. 

Precis som andra år kör vi ett filmrally där ungdomar får 
producera en naturfilm. Årets tema är Soteleden med 1 
djur - 1 växt - 1 person på 1 minut. På söndag visar vi upp 
dessa filmer och publiken får rösta på sin favorit. Det blir 
fina priser till vinnarna!

            Välkomna!
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Torsdag 23 januari kl 18 - Utflykt och Grillfest 
Efter hemlig utflykt blir det grillfest ute
Pris för utflykt & middag 250:-

Lunch torsdag - lördag- Lunch serveras på Hav & Land i kaféet.
Biljett krävs - 100:- (OBS! Ingår EJ i festivalpass)

Lördag 25 januari kl 19 - Galafest
Martin Falklind berättar om sin nya serie och samarbetet med SVT
Prisutdelning Unga Naturfilmarnas Filmtävling
Prisutdelning Pitchtävling
Pris 250:-

Söndag 26 januari kl 9 - Tabberasfika
Soteleden - Visning av filmrallyfilmerna
Prisutdelning Filmrally
Tabberasfika
Pris 100:-

OBS! Alla fester & söndagsfikat ingår i Festivalpasset! 

Beställ den på www.swff.se

Fredag 23 januari kl 18 - Invigningsfest
Invigningstalare Lasse Åberg & Janne Schaffer
Mingel & Mat på Hav & Land
Invgningsfilm - Dronning uten Land
Se sida 6 för mer information om kvällen
Pris 350:-

Mat & Fest

Biljetter till enskild evenemang köps på www.swff.se/biljetter.html
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Seminarier

kl. 9.00 - 10.45 - Seminarium 1- Teknik och utveckling
 Del 1 - Scandinavian Photo i samarbete med Panasonic presenterar 
heta nyheter. De senaste inom videotekniken och närliggande produkter 
samt heta trender i branschen. Få information om nya kameror från smått, tex 
Sigma fp, till stora kameror som Canon 500 Mark II och Sony FX9.
 Del 2 - Panasonic special Varför ser videokameran Lumix S1H ut som 
en stillbildskamera, när den filmar lika bra som värsta proffs videokamera?  Få 
en överblick på Panasonics stora sortiment och nyheter.
 Del 3 - Hur utnyttjar man den nya tekniken? Hur använder man den 
nya tekniken och vad krävs för kunskap. Vilken utrustning krävs för att filma 
och visa 4K i HDR, på rätt sätt? Vad innebär den nya tekniken för naturfilmare? 
Hur hanterar man materialet, LOG mm?
Biljettpris 200:-

kl. 11.00 - 12.30 Seminarium 2 - Distribution - nya möjligheter
 Del 1 - Hur distribuerar man sina filmer på bio? Mathias Holtz från 
Folkets Hus och Parker informerar hur man lagrar materialet på rätt sätt och 
framför allt i rätt format. Hur får man sin film visad på Bio? Vilka kostnader får 
man räkna med och vilka möjligheter till intäkter finns det?
 Del 2 - Erfarenhet. Svante Lysén berättar om hur han gått till väga.
 Del 3 - Hur kan en naturfilmare nå ut på sociala medier? Scandinavian 
Photo berättar hur de framgångsrikt har nått ut på sociala medier och vilka 
kanaler de använder. Det kommer hela tiden nya sociala medier, vilka är det 
som gäller i morgon? Är Facebook på väg ut?
Biljettpris 200:-

12.30 - 16.00 Leverantörsutställning i entrén på Hav & Land Scandinavian 
Photo visar ny teknik från Panasonic
Gratis inträde

Torsdag 23 januari

13.30 - 15.00 Seminarium 3 - Föreläsningsteknik - Vad är en bra föreläsning?
Fem erfarna föreläsare presenterar sina tips för en bra föreläsning/
presentation. Göran Emerius, Svante Lysén, Claes Andrén, Björn Obenius & 
Mathilda Segedahl
Biljjettpris 200:-

15.30 - 17.00 Seminarium 4 - Filmproduktion
 Del 1 - Ljudskola - Hur tar vi upp bra ljud? Musik? Om vi använder 
musik, vad passar bäst? Diskussion
 Del 2 - Grunderna för att genomföra en större filmproduktion - 
Redovisning av projekten ”Karin och Sixten”, ”Me and My Tuk-tuk”. Hur kan 
man genomföra en premiär? Ex. Sivans Ost. (Sixten, Karin och Sivan berättar 
om att exponeras offentligt)
Biljettpris 200:-

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

Med reservation för ändringar
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9.00 - 10.30 Seminarium 5 - Symbioscenter 
 Sotenäs kommun är en liten kustkommun som sedan fyra år tillbaka 
har påbörjat sin resa mot en hållbarare och mer cirkulär ekonomi. 
Sotenäs Symbioscentrum är vårt innovativa nav där det mänskliga mötet 
och samverkan med företag kring frågor om maritim plast, renare hav och 
hållbarare marina livsmedel har målen att skapa nya arbetstillfällen och en 
hoppfull framtid åt våra barn. 
Men utmaningarna är många:
Varje år flyter över 8000 kubikmeter plast in mot Bohusläns stränder. 
Det är nästan en kubikmeter i timman… året runt… Sotenäs Marina 
Återvinningscentral är Sveriges första återvinningscentral för marint insamlad 
plast. Under 2018 samlade vi in över 36 ton marint avfall bara i Sotenäs 
kommun. Avfall som vi sedan tar hand om och ger ett nytt värde. 
I Interreg-projektet SETS II fokuserar vi på övergången från fossila bränsle 
till smartare energianvändning i våra hamnar. Genom att skapa en modern 
elektrisk infrastruktur i våra hamnar vill vi bidraga till effektivare transporter 
och minskat användande av fossila bränslen. 
Biljettpris 200:-

11.00 - 12.30 Seminarium 6 - SVT 
 -Älgvandring och vad händer sen? 
SVT söker en fortsättning på ”Slow TV”.
Finns det andra platser/djurarter som skulle vara intressanta? Vi diskuterar 
”Slow TV” är det framtidens naturunderhållning.  SVT vill finna vägar att 
samarbeta med detta.
Biljettpris 200:-

12.30 - 17.00 Leverantörsutställning i entrén på Hav & Land Scandinavian 
Photo visar ny teknik från Panasonic
Gratis inträde

13.30 - 17.00 Seminarium 7 - Pitch
 Del 1 - Arvsfonden Michael Brolund presenterar Arvsfondens arbete 
och berättar om grunderna för olika stöd.
 Del 2 - Pitchträning - Professionella filmare pitchar idéer till en jury 
med SVT, Scandinavian Photo, Arvsfonden, Naturfilmarna och två ungdomar 
från Safari Sverige
 Del 3 - Pitchtävling - Ungdomar pitchar filmidéer till en jury med SVT, 
Scandinavian Photo, Arvsfonden, Naturfilmarna och två ungdomar från Safari 
Sverige - Prisutdelning på Galafesten lördagkväll.
Biljettpris 200:-

Seminarier & Workshops
Fredag 24 januari

Biljetter till enskild evenemang köps på www.swff.se/biljetter.html

Med reservation för ändringar
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Fredag 24 januari

kl 18.00 - Invigningsfest - Lasse Åberg & Janne Schaffer berättar om deras 
miljöengangemäng och kommande projekt. Sedan blir det buffé middag i entrén 
följt av invigningsfilm!
Invigningsfilm - Dronning uten land Detta är en sann berättelse om mötet mellan 
Frost, en vacker isbjörns mamma, och Asgeir Helgestad, en norsk naturfilmare. Det 
är en fyra år lång resa på Svalbard. Ökande temperatur har medfört dramatiska 
förändringar i Frosts levnadsmiljö med isen som smälter rekordsnabbt. Från 
totalt mörker till midsommarsolens ständiga ljus, Svalbard förvandlas från ett 
kallt ogästvänligt område till en glädjefull och levande plats för isalger, fisk, fåglar 
och andra djur. Men förutom dessa uppkomna årtidsförändringar, pressar den 
försvinnande isen livet till nya gränser. Fjordar som en gång var rika på sälar, och 
var täckta av is, är nu övergivna vilket tvingar Frost på flykt. Asgeir är besluten att 
söka och finna henne och dokumentera allt som gått förlorat, men det är ingen lätt 
uppgift. Filmen ställer frågan, “Planeten är till för oss alla, har vi råd att bortse från 
det?” En film av Asgeir Helgestad (Norge) Speltid: 70 min + 20 min presentation. 
Språk: Norska
 Biljettpris 350:- (Inkluderar middag, föreställning & film)

Lördag 25 januari

9.00 - 17.00 Leverantörsutställning i entrén på Hav & Land - Scandinavian Photo 
visar ny teknik från Panasonic
 Gratis inträde
 
kl 9.00 - (2 filmer) Till Natur vid världens ände - På norra halvklotet ger naturen 
förutsättningar i ett ekosystem som olika arter av växter och djur har funnit en 
plats i. Filmaren Göran Emerius for till den sydligaste delen av Syd-Amerika och 
Eldslandet för att se exempel på livsformer anpassade till ett liv i marker tuktade av 
närhet till det kalla Antarktis. En film av Göran Emerius (Sverige). Speltid: 35 min + 
20 min presentation. Språk: Svenska
 Big Social Nomad India - Naturens stora mästerverk står inför utrotning 
på grund av omfattande förändringar orsakade av människan. “Big Social Nomad” 
berättar om den asiatiska elefanten. På en kontinent där befolkningen och 
utvecklingen ökar explosionsartat, är Indien samtidigt det land som hyser hälften av 
Asiens elefanter. I ett land med 1,2 miljarder människor är samexistens besvärligt. 
En film av Anna Bohlmark (Sverige) Speltid: 26 min + 20 min presentation. Språk: 
Svenska
 Biljettpris 100:-

kl 11.00 - (2 filmer) Skogens vita konung - En kall vinterdag hände det sig att 
en älgko med kalv gick över sjöisen utanför en by i västra Värmland. Inget märkligt 
med det kan tyckas, men både kon och kalven var vita! Två dygn senare hittade en 
ortsbo älgkon död och bredvid henne stod den förvirrade kalven. En ensam älgkalv 
har svårt att klara den värmländska vintern, den behöver moderns erfarenhet och 
vägledning för att hitta tillräckligt med föda. Utan bybornas stödutfodring hade 
kalven förmodligen inte överlevt. Kalven växte upp i skogarna runt byn och sågs 
allt oftare av ortsbefolkningen. Den blev en celebritet och ett hett samtalsämne i 
byarna. Den moderlösa vita älgkalven har idag vuxit till en enastående ståtlig älgtjur. 
I sitt hemområde är Ferdinand fredad av vissa jaktlag men inte av alla… En film av 
Ulf Jonasson (Sverige) Speltid: 58 min + 20 min presentation. Språk: Svenska
     Sandödlan - en mångfärgad doldis - En kortfilm om en av Sveriges 
sällsynta reptiler. En film av Rickard Pihl (Sverige) Speltid: 5 min  Språk: Svenska
 Biljettpris 100:-

Filmvisningar

OBS! Alla filmer & seminarier ingår in festivalpasset. Beställ den på www.swff.se
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kl. 13.30 - (3 filmer) Naturen som förebild - Skogens hemligheter - Filmen 
har som mål att väcka intresse och medvetenhet hos en bred allmänhet om 
betydelsen för oss människor av en rik natur med en mångfald av växter och djur. 
Filmen skall visa exempel på den “nytta” vi har av en stor artmångfald. Den skall 
visa hur vi kopierat lösningar som naturen själv utvecklat under årmiljoner och hur 
vi i vårt moderna samhälle kunnat använda dessa lösningar i vårt vardagsliv, vid 
framställning av läkemedel, ny teknik och design. Filmen skall visa hur viktig naturen 
är för upplevelse och rekreation, men också lyfta fram dess mystik och skönhet. 
En film av Claes Andrén (Sverige) Speltid: 58 min + 20 min presentation.  Språk: 
Svenska
     Åtta fjordar - En informationsfilm om Åtta Fjordar som är ett samarbete 
mellan fem kommuner i södra Bohuslän: Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och 
Uddevalla. De jobbar gemensamt för att förbättra havsmiljön, öka möjligheterna 
till friluftsliv och utveckla näringslivet. I den här filmen beskrivs det fantastiska 
kustlandskapet, de viktigaste miljöhoten och hur Åtta Fjordar arbetar för att 
bemästra dem. En film av Svante Lysén (Sverige) Speltid: 8 min Språk: Svenska
     Flying Angels - Norrsken uppstår i en mängd olika färger, former och 
intensitet, som ibland kan liknas vid flygande änglar. Filmen ingår i en serie om nio 
individuella time-lapse avsnitt som heter “Arctic Fairytale”. Varje avsnitt har ett eget 
tema som t.ex. årstid eller fenomen. Lagt i kronologisk ordning berättar serien om 
det “nordiska ljusåret” i norra Norge. En film av Christian Uhlig (Norge) Speltid: 4 
min  Språk: Norska
 Biljettpris 100:-

kl. 15.15 - Tiveden - djur, natur och människor - Ett år bland djuren och 
människorna i och omkring Tivedens nationalpark. En film av Björn Obenius, Göran 
Alm & Ola Högberg (Sverige) Speltid: 72 min + 20 min presentation. Språk: Svenska
 Biljettpris 100:-

kl. 17.00 - Det bästa från Safari Sverige - Safari Sverige är ett projekt som drivs 
av Naturfilmarna och finansieras av Arvsfonden. I över 2 år har vi utbildat ungdomar 
över hela landet i konsten att filma natur. Tillsammans har vi börjat kartlägga hela 
Sveriges natur med film men vi har också varit på äventyr upp till Kebnekaises topp 
och med timmerflotte nerför Klarälven! Här visar vi några av våra bästa filmer från 
norr till söder, många producerade av ungdomar från Sotenäs.
 Biljettpris 100:-

Söndag 26 januari

kl 9.00 - Soteleden - Med sina många mil av varierande skogs-, bergs och 
kustmiljöer är Soteleden-Kuststigen en otrolig naturupplevelse året om. Soteleden 
är själv ca 7 mil lång men är även en del av Kuststigen som sträcker sig från Tjörn i 
söder till Strömstad i norr. Längst leden finns blå-vita markörer som leder er till fina 
utkiksplatser, fornlämningar, övernattningsstugor och vindskydd. Delar av leden går 
igenom hagar som till sommarhalvåret har betesdjur. Men om ni har tur och inte 
är för högljudda så kanske ni råkar på några av Sotenäs vilda djur. Älg, dovhjort, 
mufflonfår och vildsvin är alla kända för att vandra över markerna och uppe i skyn 
kan ni se rovfåglar av olika slag. Nu till vintern är det inte mycket grönska men 
de vackra bergshällarna och utsikten längst kusten är trots det magiska. Under 
festivalen har ungdomar varit ute på Soteleden och gjort film. Här får ni rösta på din 
favoritfilm! Det blir prisutdelning 
 Biljettpris 100:- inklusive fika!

Med reservation för ändringar

Biljetter till enskild evenemang köps på www.swff.se/biljetter.html



Boende på

Ordnas på Hunnebostrands Vandrarhem & Hotel Kaprifol.
Plats i flerbäddsrum inkl frukost beställs på www.swff.se


