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välkommen till sveriges största fotofestival
skandinaviens ledande fotografer samlas i mullsjö 2-6 juni

foto: susanna majuri foto: helene schmitz foto: peter gerdehag foto: pieter ten hoopen

mullsjö international photo festival arrangeras i år för andra gången. med 27 fotografer, 29 utstäl-
lningar, 10 föreläsningar och 4 workshops är de Sveriges största fotografiska händelse 2012. Under 
fyra dagar samlas skandinaviens ledande fotografer i det lilla samhället mullsjö i sydöstra västergöt-
land. 

Flera av Sveriges största fotografiska stjärnor är på plats med utställningar och föreläsningar. 
mannen bakom årets bild 2011, pieter ten hoopen visar sina reportagebilder. norske morten krog-
vold tar med sig sina världskända porträtt och han håller även en föreläsning och en inspirerande 
workshop som i skrivande stund är näst intill fullbokad.  anders ryman visar bilder ur sin mycket 
omtalade utställning livets steg och helene schmitz bilder från surinams djungler ställs ut för att bara 
nämna några. 

Extra värt att nämna är att ett av Finlands största namn inom den moderna fotografin, Susanna Majuri 
kommer till mullsjö och visar för första gången sina nya bilder i sverige. 

folkkäre peter gerdehag visar sin nya dokumentär landet som inte längre är och ingalill snitt, den 
internationellt erkände interiörfotografen visar både en utställning från sicilien och sin k-special doku-
mentär ”en kompass mot skönhet” om lars sjöberg. 

men mullsjö international photo festival är så mycket mer. här får mindre kända fotografer möjlig-
het att ställa ut sina verk bredvid de stora namnen. för besökare erbjuds en helhetsupplevelse med 
musikunderhållning, föreläsningar, försäljning av kameraprodukter, tävlingar för barn och ungdom och 
god mat. 

Mullsjö International Photo Festival är en riktig kulturfest för den fotointresserade!

för mer infromation gå till www.mullsjophoto.se

för pressinformation och pressbilder vänligen kontakta presschef john Werich 
john@mullsjophoto.se  tel. 070 28 24 312 eller 0039 346 39 22 848 
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