
KNYTPUNKTEN - STRÖMSHOLM 
8 oktober 2016

Biljetter
Finns att köpa på www.bildgruppenprisma.se
eller direkt hos:
 • Kulturhuset/Biblioteket i Hallstahammar
 • Bokhandeln i Hallstahammar

Kvarvarande biljetter säljs på:
Knytpunkten, Strömsholm den 8 oktober fr o m kl 10.30.



Hallstahammars
kommun

Möt tre av Sveriges bästa fotografer den 8 oktober 2016 i KNYTPUNKTEN - STRÖMSHOLM
Bildgruppen Prisma inbjuder till en inspirerande dag för dig som är foto- och bildintresserad. Möt våra tre gästande fotografer, se 
deras bilder och hör deras berättelser. Föreläsningar, bildspel, boksigneringar och bildutställningar, allt i en inspirerande hästmiljö.

ANDERS PETERSEN
Kanske Sveriges internationellt mest kända fotograf idag. 
Dokumentärfotograf med stort fokus på människor och mil-
jöer bortom de glättiga fasaderna. Förvaltar bildspråket från 
vännen Christer Strömholm. Fotograferar nästan uteslutande 
i svartvitt. Är en fascinerande föreläsare som tar dig med på 
en resa mycket nära sina motiv. Har publicerat en mängd 
böcker. Mörkrummet i Stockholm.

ANDERS GEIDEMARK
Otroligt duktig och inspirerande naturfotograf. Författare till 
flera böcker, fantastiska bildspel, grafisk formgivare, föreläsare, 
fotolärare och redaktör för tidskriften Natur & Foto. En naturfo-
tograf som verkat i 40 år. I hans föreläsning möter vi bilder och 
berättelser från alla dessa år. Bosatt i Hallstahammar.

MAJA KRISTIN NYLANDER
Fotografen som i sina försök att förstå världen skapat en helt 
egen bildvärld. Den kan vara drömsk och sagolik men också 
politisk och ifrågasättande som i aktuella Vi är romer eller 
Syskon. Vi får möta bilder från hennes självbiografiska serier 
och höra henne berätta om varför och hur hon skapar sina 
bilder och även hur hon blandar olika fotografiska tekniker 
för att uppnå den känsla i bilden som hon eftersträvar. Verkar 
i Göteborg, har sina rötter i Kolbäckstrakten.

Strömsholm i Västmanland är förutom ett vackert slott också en stallbacke med anor från 1500-talet. Knytpunkten är ett besökscentrum på stallbacken i 
Strömsholm, Hallstahammars kommun. I den stora (240 sittplatser) och välutrustade föreläsningshallen genomförs föredragen. I anslutande utrymmen sker 
övrig verksamhet. 

För mer info, förköp av biljetter se www.bildgruppenprisma.se

PROGRAM
10.30 Knytpunkten  öppnar
 Förköpsbiljetter byts mot dagspass
 Kvarvarande biljetter säljes

BILDSPEL
11.00 Visning 1 Anders Geidemark introducerar sitt bildspel 
12.00 Visning 2 Strömsholm – en knytpunkt i Mälardalen (ca 25 min)
 Bildspelet är en del  av Knytpunktens presentationsmaterial.

FÖRELÄSNINGAR  
13.00 Välkommen
13.15 Maja Kristin Nylander
14.00 Paus
14.20  Anders Petersen
15.10 Paus (Kaffe finns på Markan eller Gula Hästen för inköp)
16.00 Anders Geidemark
16.45 Slutord
17.00 Tack för idag

BILDUTSTÄLLNINGAR
50 års jubilerande Bildgruppen Prisma visar gamla och nya bilder från olika fotoprojekt. 
Bilderna visas på tre platser: 
Knytpunkten, Strömsholm • Galleri Westerqwarn, Mölntorp • Resturang Gula Hästen, Strömsholm. 

Pris: Dagspass 200:- med tillträde till Knytpunkten. Geidemarks bildspel, alla tre   
 föreläsningarna och de bildutställningar som finns i Knytpunkten.  
 Biljetter säljs som förköp fr.o.m. 1 september 2016 på:    
 www.bildgruppenprisma.se

SÖNDAGSMORGON 9 OKTOBER 2016 
08.00 – 11.00 Följ med Anders Geidemark på en praktisk fotopromenad i Strömsholms   
 naturreservat. En bonus för dig som köpt ett dagspass.

MINISEMESTER 
 Stanna en natt och upplev mer i våra hemmamarker.
 Inspiration under Se och Göra på hemsidan.

 

Tre helt olika bildstilar, formspråk och motivområden. 
      


