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PRESSEMEDDELELSE

International naturfotofestival i naturskønne Silkeborg
I juni 2017 afholdes fotofestivals 10-års jubilæum i tæt samarbejde med AQUA Akvarium & Dyrepark
Fotofestival er Danmarks største og mangfoldigste fejring af fotografiet og naturen med foredrag,
fotoudstillinger, fotoworkshops og fotokonkurrencer.
Fotofestival foregår på AQUA i Silkeborg i weekenden d. 9. – 11. juni 2017.
Internationalt format
På sin 10-års jubilæumsfejring overgår fotofestival sig selv med et internationalt program uden sidestykke
på dansk jord.
Blandt foredragsholderne kan bla. nævnes en række prisbelønnede fotografer som Sandra Bartocha (D),
Bruno D’Amicis (I), Cindy Jeannon (F) og José B. Ruiz (E). Samtidig stiller også et stærkt hold af nationale
fotografer, formidlere og udstillere.
10 år med naturen
Med rødder i Thy har fotofestival siden 2007 arbejdet for at udbrede begejstringen for naturen og
forståelsen for dens relevans og vigtighed for os mennesker gennem stærke visuelle og audiovisuelle
oplevelser udført af en bred skare af nationale og internationale topfotografer og naturformidlere.
Fotofestivals mål er også at skabe en platform for fotografiet og dets udforskning. For at udvikle
billedudtrykket i naturfoto og at udfordre klassiske, fotografiske konventioner.
Fotofestival er for alle, der holder af naturen. Alle, der er interesserede i fotografi. Alle, der interesserer sig
for smukke billeder, kunst, visuelle oplevelser. Alle, der holder af at lytte til spændende historier. Og
fotofestival er for alle, der vil have oplevelser ud over det sædvanlige og møde spændende mennesker
både fra ind- og udland.
Solidt grundlag
Gennem et stærkt partnerskab med AQUA har fotofestival dannet et solidt grundlag for naturfotoet og
naturformidlingen.
Og med Olympus Danmarks som hovedsponsor for andet år i træk har fotofestival stadfæstet sig som en af
landets toneangivende fotoevents og er derudover også den ældste kontinuerlige af sin slags i landet.

For yderligere info kontakt: Jon Detlefsen +45 53 77 34 09, jon@fotofestival.dk, se mere på www.fotofestival.dk.

