
Program Safari Sverige på SWFF 
23-26 januari 2020 

 
Torsdag 23 januari- resdag för långväga deltagare 

17.00 	 Välkommen till Hunnebostrand! Samling på 
vandrarhemmet för information och incheckning. 

	 Vi går igenom programmet och inspireras av helgens 
aktiviteter. 

18.00	 Kvällsfika på vandrarhemmet 

Fredag 24 januari 

  8.00	 Frukost  

  9.00- 10.30	Samling på Hav och Land för genomgång inför Filmrallyt. Kamera, 
kamerateknik, uppdelning i grupper och packa lunchmatsäck.  

	 För de som inte ska vara med på Filmrallyt börjar seminariedagen direkt kl.9.00 
http://swff.se/seminar.html 

10.30   	Transport ut till inspelningsplatserna med minibussar och bilar. 

10.30- 14.30	Filma utifrån de givna förutsättningarna för årets Filmrally: En person, en växt 	
	 och ett djur. Det ska resultera i 1 minut färdig film.  

	 	 Den medhavda lunchen ätes ute i naturen. 

14.30-15.30	 Upphämtning på förutbestämda platser för transport tillbaka till 	 	 	
	 Hunnebostrand 

15.30 - 17.00    PITCHTÄVLING 

16.00- 17.00	Genomgång Final Cut- inloggning av material. 

18.00- 22.00	 Invigningsfest och middag på Hav & Land http://swff.se/filmfestival.html 

http://swff.se/seminar.html
http://swff.se/filmfestival.html


Lördag 24 jan 

8.00- 9.00	 Frukost 

9.00- 12.30	 Filmrally- redigering och ev. komplettering av inspelat material 

12.30-13.30	 Lunch på Hav & Land 

13.30- 16.00	Redigering fortsätter för de som inte är klara. Det finns möjlighet att se 	 	
	 naturfilmer i biografen om man är färdig. 

16.00             FILMRALLY DEADLINE


16.40	 	 Det bästa från Safari Sverige - Vi visar film från norr till söder inklusive äventyren 
	 på Kebnekaise & Klarälven 

19.00- 23.00 Galafest- Visning och prisutdelning Unga Naturfilmares Filmtävling & 	 	 	
	 Pitchtävling. Priser från Scandinavian Photo, Panasonic, SVT & Swedbank, 	 	
	 mm.  

23.30- 01.30	Nattbio - Biografen Hav & Land 

Söndag 25 januari 

8.00- 9.00	 Frukost 

9.00- 11.00	 Visning och prisutdelning Filmrally- filmer 
	 	 Avslutningsfika och information om spännande projekt! 
	 	 	  
11.00	 	 Hemfärd. 

 



Logi & Packlista 

Vi kommer att bo på vandrarhemmet i Hunnebostrand. LaVonne Quinth är huvudansvarig för 
boendet.  
Kontakt: lavonne.quinth@safarisverige.nu telnr. 070-4924744 

Packlista 

Vi kommer att vara utomhus en stor del av tiden. Räkna med klassiskt västkustväder. Det innebär 
både blåst, regn och snö- men det kan också vara riktigt fint med en blek januarisol som lyser upp 
detta speciella landskap. 

Följande är en rekommendation och inte heltäckande för alla behov. 

• bra skor som står emot väta 
• regnkläder 
• varm tröja 
• varm jacka 
• underställ 
• jeans eller vandringsbyxor 
• handduk 
• liten ryggsäck 
• vattenflaska 
• toalettsaker 
• ev. mediciner 
• plåster 
• kikare om du har, för att kunna spana efter djur och fåglar. 
• ficklampa 
• lakan & örngott -(täcke eller filt och kudde finns på rummet). 
• powerbank till mobilen kan vara bra att ha. Batteriet tar slut snabbt när det är kallt. 

Detta är ett drog och alkoholfritt arrangemang  

Utrustning som behövs för filmningen och redigeringen. 

Safari Sverige har Filmkameror, GoPro, 360, drönare mm. 
Vi redigerar på MacBookPro- datorer med programmet Final Cut Pro 
Det går bra att ha med och använda egen utrustning om man vill. 

Vill du ha en kopia av din film eller dina filmfiler får du ta med dig en USB sticka eller en hårddisk att 
lägga det på. 

Alla filmer som görs kommer att läggas ut på vår hemsida, facebook, instagram och YouTube kanal. 
Det underlättar för oss om vi redan från början vet om du får eller inte får vara med på bild eller med 
ditt för- eller efternamn. Bifogad finns ett formulär som vi vill att alla ska ta med sig. Är du under 18 
måste målsman skriva på. Myndiga deltagare skriver på själv. 

Mat 

Vi planera nu maten för festivalen. Har du allergier eller om det är något du INTE äter, måste du 
anmäla det till oss snarast. Skicka gärna en epost till lavonne.quinth@safarisverige.nu  

mailto:lavonne.quinth@safarisverige.nu
mailto:lavonne.quinth@safarisverige.nu


 
Välkommen till Safari Sverige!  

Vi behöver lite information från dig inför filmworkshop/läger!  

Namn:_________________________________    Födelsedatum:______________________  

Bor i ____________________________ kommun  

(Inkludera kontaktinformation om du vill få tips från oss om workshops & läger i ert närområde.) 

Epost:_______________________________  tel:_________________________________  

Om du är under 18 år  

Målsman namn__________________________________ 

Målsmans epost:___________________________ Målsmans tel____________________ 

Filmer som produceras med Safari Sverige läggs ut på vår hemsida, Facebook, Instagram och 
YouTube. Därför behöver vi tillstånd om du ska förekomma i filmen med namn & bild. Vill du inte, eller 
får du inte, ge tillstånd så kan du ändå vara med och göra film men inte framför kameran och inte med 
namn i eftertexten. 

Är du under 18 så måste din målsman skriva på nedan. 

Jag ger mitt tillstånd att ovanstående deltagaren får förekomma i filmer och bilder som publiceras på 
www.safarisverige.nu, Facebook, Instagram och YouTube samt användas i information (flyers, 
affischer, osv) för Safari Sverige. 

________________________________________ får förekomma i (bocka för godkända medium) 

Bild ___,  Film___ och med förnamn ___ &  efternamn___ 

Myndig deltagare/Målsmans underskrift _____________________________________________ 

                                                                _____________________________________________ 

Frågor? Kontakta oss gärna! 

Stefan Quinth, projektledare. Epost: stefan.quinth@safarisverige.nu   tel: 070 492 47 66 

Mathilda Segedahl, Inspiratör. Epost: mathilda.segedahl@safarisverige.nu  tel: 073 801 44 34 

Rickard Johansson, Inspiratör. Epost: rickard.johansson@safarisverige.nu  tel: 070 450 89 06
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