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Inbjudan 
Jämtlands Fotografiska Förening i samarbete med medlemmar ur Storsjöbygdens Fotoklubb bjuder in till en 
spännande och inspirerande dag med föreläsningar och möte med olika utställare den 27/4. Följande 
föreläsare är inbokade just nu: Erik Johansson, Göran Strand, Göran Ekström, Kristofer Lönnå, Olle Olsson, Ulf 
Olsson.  Aktuella föreläsare kan komma att utökas/ändras och information läggs ut på vår web som börjar 
uppdateras ca 1 månad innan.  www.jff.nu 
 
Tanken bakom bilden 
Vi har döpt eventet till ”Tanken bakom bilden!”.  Anledningen är att vid bildvisning och föredrag får man ofta 
frågor av typen -Vilken tid/bländare/ISO använde du? Objektiv? Kamera? Vilket stativ? 
Det är givetvis helt legitima frågor, men många gånger är tanken bakom bilden kanske viktigare att belysa då 
bra bilder ofta skapas i fotografens huvud först.  
Vi vill svara på ”mjuka frågor” som t.ex. - Varför fotograferar du? - Vad var tanken bakom bilden? - Hur tar jag 
bilder som berör? - Hur når jag nästa nivå som fotograf? 
Dessa och liknande frågor känns viktiga i en fotografs utveckling oavsett om man är amatör eller proffs. 
En känd fotograf sade något i stil med: -”Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du redan slutat att vara 
bra”. Så, utveckling via inspiration är viktig anser vi. 
 

Föreläsare  
Erik Johansson. Vi har den stora äran att presentera Erik Johansson. En fotograf och bildskapare som har tagit 
världen med storm med sina fantastiska bildkompositioner där han sammanfogar fotografiska bilder till nya 
bilder som ger betraktaren ett annorlunda perspektiv och som också drivit bildmanipulationen in i 
”finrummet”. Erik har varit runt i världen och föreläst i många länder bl.a. även på TED i USA. Vi är mycket 
glada att han har bokat in oss i sin kalender för 2019!  
 

   
 

    
 
Erik har ett fullt schema och bara nu i februari har han öppnat sin första utställning i Moskva, Ryssland.  
Den består av 30 st bilder som är producerade under det senaste året. Samtidigt öppnades en utställning i 
Minneapolis i USA där 25 av Eriks bilder exponeras för allmänheten. 
Du hittar fler av Eriks otroliga bilder på: (http://www.erikjo.com)  
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Göran Strand, känd som Astrofotografen, gör fantastiska bilder på norrsken, himlakroppar, naturen mm. 
Levererar bilder bl.a. till NASA, National Geography, Discovery, SpaceWeater.com, MS NBC etc. Hans filmer har 
använts av Cold Play, Splitz Inc, Discovery Channel, SVT m.fl.  
Göran ger ut böcker och håller föredrag runt om i Sverige och berättar om sitt sätt att skapa bilder. Han har fått 
flera av sina bilder utgivna som frimärken. Hans produktion av dessa typer av bilder sker samtidigt som han är 
flitigt anlitad som fotograf på olika sportevent, inom reklam och reportage. 
 

   
 

   
 
Göran Strand utsågs 2013 och 2016 till Sveriges bäste astrofotograf. 
Du hittar fler av Görans vackra bilder på https://astrofotografen.se 
 
 
Göran Ekström är en naturfotograf av ”den gamla skolan”. 
Han specialiserar sig på djur i Jämtland såsom örn, älg, lom, björn, järv m.fl. och har nyligen levererat bilder till 
tre frimärken. Han bygger även egna system för att via fjärrkontroll fotografera sina bilder. Han har haft 
utställningar på flera ställen bl.a. på Naturhistoriska museet och Jamtli i Östersund. Göran brinner för natur och 
djur. Nyligen blev några av hans bilder uttagna som frimärken. 
Göran är en mycket uppskattad fotograf och föreläsare som med sina föreläsningar ger mycket av sig själv och 
ger åhöraren en fin inspirationsstund! 

 

   
 

   
 
Du hittar fler bilder av Göran här: http://ekstromnaturfoto.picturo.se/index.htm 
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Kristofer Lönnå är en yrkesfotograf som i första hand jobbar med stillbild men som även producerar reklam- 
och musikvideos. Började sin fotografiska karriär som drygt 20-åring med att fotografera vänner, rockband och 
snowboard. Nu fotograferar han också mycket åt musikindustrin men gör även sport, reklam och porträtt samt 
också en del egna fotoprojekt. Han är en mycket uppskattad och inspirerande föreläsare! 
 

   
 

   
 
Du hittar flera av Kristofers bilder på: http://kristoferlonna.se 
 
 
 
 
Olle Olsson med företaget SQNC Sweden AB kommer och föreläser om drönarfotografering och visar på hur 
det kan användas i olika projekt. Drönarfoto har blivit mycket populärt och gett fotografer och filmare en ny 
spelplan där helt nya typer av bilder och filmer kan skapas. Produktioner som verkligen tar med betraktaren in i 
händelsernas centrum och ger nya perspektiv på bilder och filmer! 
Företaget har på kort tid etablerat sig som en viktig spelare på en tuff marknad. Även om drönartekniken i sig 
ger nya redskap så är det fortfarande så att planering och tankar bakom bilderna i filmerna är en viktig del i 
produktionen. Häftig teknik i all ära men utan ett genomtänkt budskap så är det svårt att nå fram till 
målgruppen med det man vill förmedla. 
 

   
 
Du hittar filmer från SQNC Sweden på: (https://www.sqncsweden.com) 
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Ulf Olsson, fotograf och pedagog. Är grundare av Jämtlands Fotografiska Förening och initiativtagare till 
eventet ”Tanken bakom bilden”. Har ett förflutet som yrkesfotograf och egenföretagare inom foto och media 
samt även som anställd fotograf bl.a. på kriminalpolisen och på porträtt- och reklamstudio. Arbetar nu som 
legitimerad lärare inom foto och media på Storsjögymnasiet i Östersund. Säger sig vara ”allroundfotograf”. 
”- Det är ett mycket stimulerande jobb att utveckla eleverna på olika sätt, både tankemässigt och tekniskt.  
Vi pratar mycket om tanken bakom bilden och vad eleven vill uppnå med sina bilder ”.  

 

     
 

     
 
Du hittar fler av Ulfs bilder bl.a. på www.youpic.com/photographer/uffeo56/ 
 
 
Inträde och priser 
Det är fritt inträde till utställarna (AIFO, Cyberphoto m.fl.) Vill man lyssna på föreläsningar köper man biljetter 
online via hemsidan innan. Enskilda föreläsningar kostar 150: - Köper man ett ”Fotopass” så får man 3 
föreläsningar för 300: - Det kan eventuellt finnas möjlighet att köpa enskilda biljetter på plats. Säkrast är att 
boka sina biljetter i tid. Platserna är begränsade. 
 
Fotoutställning och fototävling 
Vi planerar också utställning/utställningar med spännande bilder och en fototävling öppen för alla. 
 
Tid och plats 
Den 27 april 2019. Preliminära tider är kl. 09-18. Vi räknar med att hålla till Storsjöteatern plan 1 i centrala 
Östersund. Mer information om programtider och utställare/sponsorer samt biljettköp etc. kommer att läggas 
ut på vår hemsida ca 1 månad innan och uppdateras kontinuerligt. 
 

Kom, bli inspirerad och utveckla din fotografi! 

 
 
/Ulf Olsson 
Ordf. Jämtlands Fotografiska Förening 
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