
Nattfotografering 
tisdag 13 maj kl 22.00 • hamnplan
Vi tar en promenad i Åmålsnatten under ledning av 
naturfotografen Anders Nilsson. Kostnadsfritt. 
Anmälan till Anders Nilsson, 070-510 73 23.

Naturfoto 
torsdag 15 maj kl 18.00 • kulturmagasinet
Vi gör en utflykt till Yttre Bodane naturreservat öster om 
Ånimskog ungefär tre mil söder om Åmål. Vi samlas vid 
Kulturmagasinet för samåkning. Kostnadsfritt deltagande.
Anmälan & information: Studieförbundet Vuxenskolan, 
010-330 09 14, 010-330 09 08. 

Bokförsäljning 
hela veckan • kulturmagasinet
Till vår stora glädje finns Neva Books som vanligt med oss 
under Fotofesten. De kommer att ha försäljning av fotoböcker 
i Kulturmagasinet under hela fotofesten. 

10-17 maj

2014

Bingo Rimér

Fotoplank 
hela veckan • kulturmagasinet
Rota på hårddiskar och bland negativ och ta med dig 
guldkornen till Fotoplanket där du har möjlighet att sätta 
upp dina bilder.

Vernissage 
lördag 10 maj kl 10.00 • kulturhuset
Vi inviger årets Fotofest med lite mingel, salta pinnar 
och cider samt invigningstal av Åmåls kulturchef Stefan 
Jacobson. Efter invigningen öppnar övriga utställningar 
i Åmål och Fengersfors. Som vanligt är det fri entré till 
alla utställningar.

Fotomara 
söndag 11 maj kl 11.00 • strands café
Under tre timmar ska du bildsätta fem olika teman med 
en bild per tema. Moderskeppet har sponsrat Fotomaran 
med ett Guldmedlemsskap till vinnaren och varsitt Silver-
medlemsskap till tvåan och trean! Mer info på fotofest.se
Anmälan & information: Studieförbundet Vuxenskolan,
010-330 09 14, 010-330 09 08. Startavgift: 50:- 
vid föranmälan, på plats 70:-, skolungdom: 30:-.

Prisutdelningar 
lördag 17 maj kl 14.30 • kulturmagasinet
VInnarna av Fotomaran och besökartävlingen prisas.

FöREläSNING om

Lennart Nilsson 
lördag 10 maj kl 16.00 • kulturhuset

lennart Nilssons styv-
dotter, Anne Fjellström 
berättar om lennarts liv 
och karriär som fotograf. 
Från starten som ung 
företagsam fotograf på 
Stockholms gator under 
1940-talet fram till bilderna 
om hur livet blir till och 
den fortsatta karriären. 
Entré 100:-, biljetter finns 
att köpa på Kulturhuset 
i Åmål, begränsat antal 
platser.

Foto: Jacob Forsell

FöREläSNING 

Bingo Rimér 
onsdag 14 maj kl 19.30 • kulturhuset

Bingo Rimér slog igenom som 
flickfotograf, men har genom 
åren visat att han har många 
ben att stå på som fotograf. 
Han har porträtterat många 
stora artister och stjärnor som 
Aerosmith, Ulf lundell, Peter 
Siepen, Dregen, Motorheads 
lemmy Kilmister, Petter och 
Börje Salming  för att bara 
nämna några. 
Entré 100:-, biljetter finns att 
köpa på Kulturhuset i Åmål, 
begränsat antal platser.

Foto: Bingo RImér
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