
Dag ett.
Fridag 17 Sep 2021.
15:30 Invigning

16.10 Street – en attityd till fotografi, Mats Alfredsson

17.10 Bilder från andra sidan, Birgitta Nilsson

18.30 Allt startade med gatufoto, Dimitris Makrygiannakis 

19.30 Get together party med mat och dryck

Dag två.
Lördag 18 Sep 2021.
09.00 Spelar roll, Agneta Dellefors Rydén

10.15 Lär dig fånga vardagens bilder, Gustav Gräll

11.30 Social Shooter, Annette Lang från Frankrike

12.15 Extra lång lunch med möjlighet till workshop 

14.15 Pecha Kucha. Sex fotografer visar 20 bilder var*.

15.30 Fotografering är mitt liv, med Marcus Johansson

16.45 Prisutdelning bildtävling

18.00 Tålamod, intuition eller bara tur? med Roger Turesson

19.00 Streetparty med mat och dryck

Under två dagar kommer vi att leva i en värld fylld av gatufoto.
Vi har satt ihop ett föreläsningsprogram som ska täcka upp alla krav på inspiration och
egen personlig utveckling. Det är med stolthet vi presenterar vad som kommer att 
händadessa dagar. Tänk sedan också på du själv är en mycket viktig del i upplevelsen. 
Utöver föreläsningarna pågår mingel, nätverkande och utställningar löpande.

Plats för festivalen

Se vad som händer under 
festivalen, dag för dag.
17-18 September 2021

Vega på Ringön
    Manufakturgatan 2, Ringön.

Det är hur lätt som helst att ta sig dit. 
Cykla går förstas utmärkt, eller 
spårvagn 5, 6, 10 och 13. Hållplats 
Frihamnen. Att promenera från 
centralstationen över Hisingsbron tar 
ca 10 minuter. 

Hur tar du dig hem?
Simma (350 meter till Gullbergskaj).
Buss 47
Taxi
Kroka arm och promenera 
tillbaka till stan i grupp.
Knacka på hos någon av 
alla coola husbåtar.

*Pecha Kucha
Under en timma visar sex gatufotografer 20 bilder var och berättar om dem. Varje bild visas i 

exakt 20 sekunder. Detta kräver en del av både fotograf och publik. 

Fotograferna som kommer att stå på scen är; Jari Kokko, Anna Lithander, Manfred Svärd, Eva 
Boije af Gennäs, Linda Svensson, Gunnar Fägersten Novik.

Find out more on 
gothenburgstreetphotofestival.com


