
23.–27. april 2013:
iNTErVJUEr
FESTiValNYTT
prOGraMOVErSiKT
dEbaTT
iNSpiraSJON 2006–2013    velkommen til fotografisk inspirasjon, læring og lidenskap

Kristiansund er på nytt fotografiets borg – fotofestivalen fyller byens gater og torg 
Nordic Light viser vei i en mangfoldig verden – fotografi komponert av både amatøren og nerden 
Motiv av latter og glede, men også av stille sorg 
 
Limerick av Jan Aage Tønnesen
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Karusellen går uav-
brutt og det er van- 
skelig å hoppe av. 
«vi blir hekta» er  
det noen som 
påstår, av både 
frivillige og gjester.  
Kommer du først 
innenfor dørene er 

det vanskelig å sjekke ut. nordic Light 
– house of Photography er et levende 
hus, der kjernen er gjestfrihet, nysgjer-
righet, kvalitet og, ikke minst, ytrings-
frihet. Mange kontroversielle temaer 
har vært på agendaen til nordic Light. 
vi tør å være kontroversielle, og vi har 
både baller og skarpe tenner.  

vi har også en myk side, med å få de 
minste med oss inn i festivalen. Barne- 
hagebarnas utstilling. Entusiastiske 
som bare barn kan være, ungdommens 
coole tilstedeværelse i samarbeid med 

tK, og ikke minst i form av medie-
linjen på Kristiansund videregående 
skole som lager egen avis «nordic 
highlights» under festivalen. de eldre 
ungdommene (les pensjonistene) og vi 
middelaldrende sitter utstillingsvakter, 
maler, vasker, rammer inn. vi er veldig 
stolte over å ha med oss alle alders-
grupper. gjennom året skaper vi liv i 
huset og i byen. Utstillingene utenom 
festivalen har grAtiS inngang og vi 
bistår gjerne med et lite foredrag om 
fotografiene! Kurs og workshop under 
WorkshopMarathon hver høst er ikke 
gratis, men du får mye for pengene. 
tilegning av kunnskap er viktig og ikke 
skadelig. Uansett hvor ubehagelig 
emnet kan være.

Årets nordic Light har to festivaler. 
Først og fremst, den klassiske og tradi-
sjonelle delen, Nordic Light International 
Festival of Photography, som er åpen 

for alle. og, så har vi «Beyond Pixels» 
– Unfestival of Photography, som er for 
kun inviterte. Super-duper-teknofrikere 
samles i Festiviteten og finner opp det 
umulige, og vil dele det med oss andre 
dødelige etterpå. «Silicon valley» kom-
mer altså til Kristiansund. hvorfor det 
da, undrer du kanskje?

Fordi det er unikt her! Liten by, vak-
kert landskap, nordic Light er etablert 
som en av de beste fotofestivalene i 
Europa. Miljøet for fotografer og andre 
interesserte er boblende kunnskaps-
rikt. vi selger inn Kristiansund med 
bacalao, fisketurer, havet og frisk luft. 
Samt, en og annen hval…

Velkommen til Nordic Light, festi-
valen som sier JA til dialog og NEI til 
taushet!

 
Anne Lise Flavik,  
daglig leder Nordic Light

Hovedkontor på Vestbase, Kristiansund, bygg nr. 43
Tlf 71 58 87 00 • www.haugoffshore.no

• NDT-Inspeksjon
• Vedlikehold og modifikasjon
• Ingeniørtjenester
• Logistikk
• Løfteteknisk sakkyndig

• Tlf 71 58 87 00 • www.haugoffshore.no

KJærE NordmørINgEr – Er dErE hEKtA??!
Vi er i gang! det var slagordet bakpå t-skjortene det første året i Nordic Lights historie. det var i 2005, året før vi åpnet.  
da var morten Krogvold og jeg så vidt blitt kjent med Nordmøre og dets generøsitet og vakre landskap. Britt Valderhaug  
tyrholm og Lars Liabø hadde et brennende ønske om er fotofestival i byen. og slik ble det!  
Vi er fremdeles i gang, og det med ekspressfart. 
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fylkets beste 
hotellfrokost
Rica.hotel.kristiansund@rica.no

SKAP FoLKELIV I BYEN  
UNdEr NordIC LIght FEStIVALEN

 
Besøkstallene under selve festivalen er 
økt fra ca. 12.000 første året til 90.000 
siste år. Besøkstallene sier ikke noe om 
antall personer, men angir besøk på 
det enkelte arrangement eller utstil-
ling. Med sponsorer, tilskudd gjennom 
statsbudsjettet og eget hus på plass er 
det bare å berømme ledelse, styret og 
ildsjeler i nordic Light for å ha oppnådd 
så mye på 8 år. 

nå når så mye er på plass for festi-
valen, er en av utfordringene fremover 
å skape mer lokalt engasjement og 
folkeliv under festivalen. her kan alle 
bidra på hvert sitt vis; kommunen, bu-
tikker, kafeer og ikke minst den enkelte 
av oss. For at festivalen skal overleve i 
det lange løp må den bli en del av byens 
og distriktets identitet, slik operafest-

ukene er. oppfordringen er derfor: 
gå på arrangement og utstillinger 
sammen med kollegaer eller venner. 
Lag en liten sosial happening ut av det 
og stikk samtidig innom en av byens 
mange kafeer eller restauranter. Ar-
ranger en fotokonkurranse på jobben. 
gjør noe du vanligvis ikke gjør, få med 
deg et foredrag du ikke ellers ikke ville 
gått på, bli med i utstillingstoget eller 
kost utenfor huset ditt og sett frem en 
stol og ei krukke påskeliljer for å hilse 
festivalen velkommen. La deg begeistre 
av en flott utstilling, eller bare stikk en 
tur på by’n og sug inn stemningen av 
nye fjes og språk. Sammen kan vi bidra 
til folkeliv og aktivitet i Kristiansund 
under nordic Light festivalen – vårens 
vakreste eventyr.

AV hILdEgUNN orhoLm, FrIVILLIg I NordIC LIght

Årets Nordic Light og den 8. i rekken, går av stabelen 23. – 27. april.  
Festivalen er nå godt etablert som en internasjonal foto-festival som trekker 
fotografer, frivillige og besøkende fra alle verdensdeler.Hva skulle vi gjort uten våre fantastiske frivillige? 

Foto: Wigdis Wollan

Frivillig monterer utstilling. Foto: Odd Inge Teige

Gjør noe du vanligvis ikke 
gjør, få med deg et foredrag 

du ellers ikke ville gått på. Stikk en tur 
på byen og sug inn stemningen av nye 
fjes og språk! hILdEgUNN orhoLm, FrIVILLIg

D i t t  n a t u r l i g e  v a l g  
v e d  b i l s k a d e

 
Løkkemyra, verkstedveien 1C,  

6517 Kristiansund n.

tlf.: 71 58 46 64 
Fax: 71 58 46 61

E-post: kaross@eunet.no 
www.ksukaross.no



Kristiansund
Storgata 3
Tlf. 06001
nordea.no

Få de beste betingelsene
Som Fordel Pluss-kunde får du de beste 
betingelsene i Fordelsprogrammet og egen 
personlig rådgiver.

Ønsker du å vite mer om vårt 
Fordelsprogram? 
Ta kontakt med oss.

Gjør det mulig

Bli med i vårt 
Fordelsprogram
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ansikt til ansikt med morten krogvold

Bli nærmere kjent med interessante personligheter gjennom morten Krogvolds 
samtaler med utvalgte gjester. tre kvelder under festivalen tar vi en pause fra det 
raske og såkalte effektive samfunnet - og gir hverandre anledning til å fullføre 
en tankerekke. det hele er rammet inn i en intim og hyggelig atmosfære i Caroli-
nes storsal. i kristiansund har vi gjennom årene blitt bedre kjent med blant andre 
disse personlighetene: vigdis hjorth, Lise Fjeldstad, Mads gilbert, Åge hareide, 
ole gunnar Solskjær, Arve tellefsen, Jahn otto Johansen, Kjetil André Aamodt, 
Frode Alnæs, Jostein gaarder, nils gaup, tove nilsen, odd Børretzen, Erik Poppe, 
Elizabeth norberg-Schulz, gunnar «Kjartan» Sønsteby og søster Anne-Lise fra 
Lunden kloster. I år tar vi hjertelig imot marit Breivik, henning Sommerro og Steve 
mcCurry.

tId  e  onsdag 24. april – fredag 26. april, kl. 21.30-23.00 (dørene åpner kl. 21.00)
StEd e Caroline Kino, kr. 315,- / kr. 185,- for passholdereSrinagar, Kashmir. Foto: Steve McCurry

frokostfilm

Fotografi vil alltid søke kunnskap 
og inspirasjon fra andre kunstarter 
som eksempelvis film, litteratur og 
musikk. hver morgen inviteres du til 
å starte dagen med en inspirerende 
frokostfilm på Caroline Kino. Kunstne-
risk leder Morten Krogvold har svært 
god innsikt i hva som rører seg i film-
verdenen, både av spillefilmer, kort-
filmer og dokumentarer. han har med 
omhu plukket ut et utsøkt knippe med 
severdige filmer; noen av dem er gode, 
gamle klassikere, andre er kanskje 
helt ukjente skatter. velkommen til en 
opplevelse du ikke visste du trengte!

tId  e  onsdag 24. april – lørdag 27. 
april, kl. 08.30-10.00

StEd  e   Caroline Kino, gratis inngang

møt kunstneren i galleriet

møt din favoritt-kunstner ansikt til ansikt i galleriet. ta med boka eller en poster 
og få den signert. to ganger i løpet av festivalen arrangeres møter med utstillerne 
i galleriet der de har sin utstilling. dette er en unik sjanse til å bli nærmere kjent 
med fotografen, stille spørsmål, få ideene bak utstillingen, lyssetting og komposi-
sjon og hva du ellers måtte ha på hjertet.

tId  e  onsdag 24. april, kl. 14.30-15.30 og fredag 26. april, kl. 14.30-15.30
StEd  e  Kunstnerens galleri, kr. 200,- for utstillingspass  

(passet er gyldig hele perioden 23. april – 5. mai)

festivalkro

hva er vel bedre enn å droppe innom puben etter en lang dag med mange inn-
trykk? velkommen til festival kro og sosialt samvær med kjente og ukjente folk.  
vi møtes i trivelige omgivelser i baren på Quality hotel grand.

tId  e  tirsdag 23. april – lørdag 27. april, kl. 21.00-02.00 
StEd  e  Quality Hotel Grand, gratis inngang
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Billedkritikk / portfolio vurdering

ønsker du ærlig tilbakemelding på bildene dine fra noen av de beste på visuell 
kommunikasjon? Benytt anledningen nå! Å få så mange dyktige fotografer og 
forstå-seg-på’ere samlet på ett brett til å gi deg tilbakemeldinger, er sjelden kost. 
dette kan være en god investering for fremtiden. ta med deg dine beste bilder som 
print, lytt til gode, velmenende råd fra ekspertisen, og etter 20 minutters egentid 
har du garantert fått noe å tenke på. disse deltar: Connie imboden, Alex Webb &  
rebecca norris Webb, Marcel Leliënhof, Alejandro Chaskielberg, Knut Koivisto, 
Morten Qvale, nelson ramírez de Arellano, tore holter og Marja Pirilä. 

tId  e  lørdag 27. april, kl. 09.00-13.00 
StEd  e  Quality Hotel Grand, kr. 500,-for en visning / kr. 1500,- for 5 visninger 

(studentpris kr. 300,- / kr. 900,-). Hver visning er på 20 minutter.
PÅmELdINg  e  kristin@nle.no, tel: 71 48 92 38, eller stikk innom festivalkontoret.

minivaremesse

Nordic Light arrangerer også i år  
mini varemesse i vrimleområdet på  
Caroline Kino. her vil du møte på  
Japan Photo, Epson og Leica; som vil 
vise frem sitt nyeste utstyr og duppe-
ditter, og du vil få god veiledning fra 
ekspertene. gode festivaltilbud!

tId  e  onsdag 24. april – lørdag 27. 
april, kl. 08.00-20.00

StEd  e Caroline Kino, gratis inngang

today’s spotlight

nordic Light er en arena for kunstnere 
fra hele verden til å vise seg frem. 
Kunst er personlig og treffer folk på 
ulike vis. noe appellerer til de unge, 
noe til de eldre. Bilder kan berøre og 
provosere, og vekke følelser som har-
me, avsky og forakt. Andre bilder treffer 
deg langt inn i hjerterota. Fotografering 
som uttrykksform gir uante muligheter, 
og mange fotografer bruker bildene 
sine til å formidle en spesiell histo-
rie. hvem skal bedømme hva som er 
et godt eller dårlig bilde? hvem kan 
erklære seg til dommer over hva som 
skal anses som god eller dårlig kunst? 
En festival som Nordic Light vil alltid 
presentere kunst som «lugger» litt, 
ellers blir det for kjedelig. Festivalen 
skal være et forum for å skape friske 
debatter. det er sunt med engasje-
ment, og det er lov å vise følelser. 
Velkommen til today’s Spotlight!

«daguerre, hva for no’?»

Uhøytidelig fotoquiz med god stemning! her kan det fort gå 
ei kule varmt, men ølen er garantert kald. Briljer med all 
fotokunnskapen du sitter inne med, eller spiss ørene og ta 
inn ny kunnskap! 

når ble nordic Light fotofestival arrangert første gang? hvilket 
år ble fargefilmen oppfunnet? hvem fotograferte budeia på  
grisepurka? Quizmaster er fotograf Morten M. Løberg, med 
mer enn 40 års erfaring som fotograf, kunstner og skribent, 
og som er redaktør for nettstedet Fotografi.no. det koster ikke 
noe å være med, og lagene blir satt sammen der og da. Foto-
quizen foregår på engelsk med norsk aksent. Beste laget blir 
premiert med en gave, og som regel kommer den i flaskeform.

tId  e  tirsdag 23. april – fredag 26. april, kl. 22.00-23.00
StEd  e  Quality Hotel Grand, gratis inngang

norske fagfotografers fond (nFF) stiftet Fotografiprisen i 1989. den prestisje-
fylte prisen deles ut annet hvert år, og er en viktig markering for fotografiet i 
norge. Fotografiprisen er på 100 000 kroner og gis til en fotograf som i sær-
deles grad har utmerket seg på en faglig og kreativ måte. Fotografiprisen er 
den største fotografiprisen i Norge, og kan sammenlignes med Brageprisen 
for forfattere. vinneren skal inneha en kombinasjon av høy faglig kvalitet og 
kreativitet. 

tidligere vinnere er Morten Krogvold (1989), Knut Bry (1994), dag Alveng 
(1997), Kjell Sten tollefsen (1999), Agnete Brun (2001), herdis Maria Siegert 
(2003), tom Sandberg (2005), Per Maning (2007), Jonas Bendiksen (2009) og 
rune Johansen (2011). 

det er andre gangen prisen deles ut under nordic Light international Festival 
of Photography, og det er en stor ære. Juryformann for Fotografiprisen 2013 er 
Erik Fuglseth.

tId  e  onsdag 24. april, kl. 18.00-19.30 (inkludert foredrag av Marcel Leliënhof)
StEd  e  Caroline Kino, kr. 315,- 

Utdeling av fotografiprisen

Bli med på fotoquiz! 

Gratis mrro, og 

kanskje havner du på 

lag med favorittfoto-

grafen din! 

Morten M. Løberg er 

quizmaster.  

Foto: Grete Myhre

Debatt eller taushet? Nordic Light velger det 

første. Velkommen! Foto: Marcel Leliënhof

«Her kan det fort gå ei kule varmt, men ølen er garantert kald.»



SAmLEt FEStIVALProgrAm

tirsdag 23. april
08.00–15.30   Beyond Pixels – Unfestival of PhotograPhy  

Festiviteten, lukket arrangement

14.00–15.00 lUnsj

15.00–16.30 singeltreff Quality Hotel Grand   
16.30–19.00   Utstillingstog Start: Kristiansund Kunstforening  

19.00–20.00   offisiell åPning Caroline Kino, Helan   
20.00 Middag

21.00–02.00   festivalPUB & fotoqUiz Quality Hotel Grand. Fotoquiz starter kl. 22.00  

onsdag 24. april
08.00–17.30   Beyond Pixels – Unfestival of PhotograPhy Festiviteten, lukket arrange-

ment

08.30–10.00   frokostfilM Caroline Kino, Helan   
08.30–10.00   BrUno ehrs og lars elton: hvordan  

Markedsføre deg selv soM fotograf?  

Caroline Kino, Klubba     
10.30–11.30   Chris rainier: CUltUres on the edge.  

Caroline Kino, Helan

10.30–11.30   Connie iMBoden: refleCtions.  

Caroline Kino, Klubba

12.00–13.00   Marja Pirilä: CaMera oBsCUra – light and MetaMorPhosis.  

Caroline Kino, Helan

12.00–13.00   BrUno ehrs: henry B. goodwin – vårt vaCkra stoCkholM, 1920.  

Caroline Kino, Klubba     
13.00–14.00   lUnsj

14.30–15.30   Møt kUnstneren i galleriet, q & a

16.00–17.30   today´s sPotlight. teMa: what the ”hell” is art? Caroline Kino, Helan

18.00–19.30   fotografiPrisen 2013: PrisUtdeling + MarCel leliënhof:  

hells angels –the way i see it. Caroline Kino, Helan

20.00   Middag

21.30–23.00   ansikt til ansikt: Morten krogvold Møter Marit Breivik.  

Caroline Kino, Helan     
21.00–02.00   festivalPUB & fotoqUiz Quality Hotel Grand. Fotoquiz starter kl. 22.00 

torsdag 25. april
08.30–10.00    frokostfilM Caroline Kino, Helan   
08.30–10.00   nelson raMírez de arellano: history of CUBan PhotograPhy.  

Caroline Kino, Klubba

10.30–11.30   fotografiPris-vinneren Caroline Kino, Helan

12.00–13.00   Connie iMBoden: refleCtions. Caroline Kino, Helan

12.00–13.00   sandra Mari lUnd: lUx et UMBra: lys og skygge. Caroline Kino, Klubba

13.00–14.00   lUnsj

14.30–15.30   Mikkel aaland og hans Peter BrøndMo:  

Beyond Pixels – Unfestival of PhotograPhy. Caroline Kino, Helan

16.00–17.30   today´s sPotlight. teMa: Beyond Pixels. Caroline Kino, Helan

18.00–19.30   jaCoB aUe soBol: arrivals and dePartUres. Caroline Kino, Helan

20.00   Middag

21.30–23.00   ansikt til ansikt: Morten krogvold Møter henning soMMerro.  

Caroline Kino, Helan     
21.00–02.00   festivalPUB & fotoqUiz. Quality Hotel Grand. Fotoquiz starter kl. 22.00   

 

fredag 26. april
08.30–10.00   frokostfilM Caroline Kino, Helan   
08.30–10.00   andreas sMaaland: every witness differs. Caroline Kino, Klubba

10.30–11.30   BrUno ehrs: sUne jonsson – Byn Med det Blå hUset, 1959.  

Caroline Kino, Helan     
12.00–13.00   alejandro ChaskielBerg: nightCall – lighting froM the dark.  

Caroline Kino, Helan

13.00–14.00   lUnsj

14.30–15.30   Møt kUnstneren i galleriet. q & a

16.00–17.30   dan yoUng: the Power of nothing – don’t Believe anything i tell yoU,  

inClUding what i jUst told yoU. Caroline Kino, Helan

18.00–19.30   steve MCCUrry: the PhotograPhs of steve MCCUrry. Caroline Kino, Helan

20.00   Middag

21.30–23.00   ansikt til ansikt: Morten krogvold Møter steve MCCUrry.  

Caroline Kino, Helan

21.00–02.00   festivalPUB & fotoqUiz. Quality Hotel Grand. Fotoquiz starter kl. 22.00  
 

lørdag 27. april
09.00–13.00   Billedkritikk Quality Hotel Grand

08.30–10.00   frokostfilM Caroline Kino, Helan   
08.30–10.00   knUt koivisto: Phone hoMe. Caroline Kino, Klubba

10.30–11.30   einar sira: a sight for sore eyes.  

Caroline Kino, Helan

10.30–11.30   Caroline reistad: verda er ei såPeBoBle. Caroline Kino, Klubba

12.00–13.00   CUBanske fotografer: Understanding CUBa – the Portrait of My island.

 Caroline Kino, Helan

13.00–14.00    lUnsj

14.30–15.30   Morten krogvold: en endeløs øvelse i Uvisshet. Caroline Kino, Helan

14.30–15.30   Morten qvale: tiqUe – en fantastisk reise. Caroline Kino, Klubba

16.00–17.30   today´s sPotlight. teMa: CUBa for art. Caroline Kino, Helan

18.00–19.30   PhotograPhiC gradUate of the year: PrisUtdeling + reBeCCa norris weBB & 

alex weBB: together & aPart: the PhotograPhs of alex weBB and reBeCCa 

norris weBB. Caroline Kino, Helan

20.00   Middag

23.00–02.00   wraP-UP Party & roCk ‘n’ roll til dU stUPer! Quality Hotel Grand  

For flere detaljer om programmet, se side 5 – 11.

gENErELL INFo

Billetter fås kjøpt på internett: www.nle.no/tickets eller på festivalkontoret, 

nordic Light – house of Photography. For priser, se baksiden.

vær vennlig å møte opp til oppsatt tid, dørene stenger når foredraget begynner. 

Endringer i programmet kan forekomme.  

Se oppslagstavle i Caroline Kino og www.nle.no

   = gratis inngang

     = Foredraget er på norsk / svensk

«Værsågod, her er 27 opplevelser å velge mellom! »  ANNE LISE FLAVIK, dAgLIg LEdEr NordIC LIght

FEStivALMAgASin 2013  e  nordiC Light intErnAtionAL FEStivAL oF PhotogrAPhy4
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tIrSdAg 23. APrIL 2013

Kl. 08.00-15.30 e Beyond Pixels  
– Unfestival of PhotograPhy  
Festiviteten, lukket arrangement. 
For første gang arrangeres det også 
en «festival i festivalen». Beyond Pixels 
– Unfestival of Photography kan best 
forklares med en gigantisk nerdetreff. 
det er programmerere og teknologiske 
vidunderbarn som i to dager «går under 
jorda» for å komme opp med nye pro-
grammer, apper, osv. og, de skal dele 
det med oss andre dødelige på torsdag! 

Kl. 14.00-15.00 lUnsj 

Kl. 15.00-16.30 e singeltreff  
Quality Hotel Grand, gratis inngang. 
Kommer du alene til Kristiansund og 
nordic Light festivalen? Fortvil ikke! 
Som festivaldeltager er du aldri ensom. 
Møt opp i baren på Quality hotel grand 
denne tirsdagen kl. 15.00, og du vil 
garantert finne flere likesinnede. Kos 
dere, slå av en prat om de kommende 
begivenhetene, kanskje over en øl eller 
et glass vin. Men, husk å passe tiden! 

Kl. 16.30 starter utstillingstoget, og det 
vil du ikke gå glipp av! 

Kl. 16.30-19.00 e Utstillingstoget 
Kristiansund Kunstforening, gratis inn-
gang. Utstillingstoget markerer starten 
på festivalen, og du oppfordres til å bli 
med på en morsom, heseblesende, og, 
ikke minst, informativ runde gjennom 
alle utstillingene festivalen har å by på. 
tradisjonen tro leder Anne Lise Flavik 
og festivalens kunstneriske leder Mor-
ten Krogvold an hele spetakkelet som 
starter opp ved Kristiansund Kunstfore-
ning på Kirkelandet. hver utstilling blir 
høytidelig åpnet med kunstneren(e) 
til stede. her møter du de skjønne 
barnehagebarna side om side med de 
verdensberømte fotografene. i tillegg 
blir den finske ambassadøren Maimo 
henriksson med på åpningen av Majra 
Piriläs utstilling, og den cubanske  
ambassadøren Maria Ether Fiffe  
Cabreja blir med på åpningen av house 
of Cuba på Kongens Plass. har du ikke 
mulighet til å bli med fra starten av, er 

det fullt mulig å slenge seg med under-
veis. ta gjerne med matpakke! 

Kl. 19.00-20.00 e offisiell åPnings- 
sereMoni Caroline Kino, gratis inngang. 
offisiell åpningsseremoni ved Morten 
Krogvold og Anne Lise Flavik. Åpnings-
tale ved Kultur- og næringssjef Eigunn 
Stav Sætre. Umiddelbart etter at utstil-
lingstoget har kommet i havn, fortsetter 
festen på Caroline Kino. gratis inngang, 
åpent for alle. her blir festivalens 
gjester ubønnhørlig presentert. hvis du 
vil ha en sniktitt på hva du kan forvente 
deg i de kommende dagene, så ta turen 
innom. 

Kl. 20.0 e Middag 

Kl. 22.00-23.00 e fotoqUiz Med  
fotograf Morten M. løBerg 
Quality Hotel Grand, gratis inngang. 

Kl. 21.00-02.00 e festival kro 
 Quality Hotel Grand, gratis inngang.

Join us 
and challenge 

the elements.
www.fmctechnologies.com/Careers
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Kl. 08.30-10.00 e frokostfilM 
Caroline Kino, gratis inngang. 

Kl. 08.30-10.00 e «Present yoUr work»  
av BrUno ehrs og lars elton  
Caroline Kino, kr. 315,- 
Møt en fotograf og en kunstkritiker som 
gir praktiske tips og råd om hvordan du 
bør presentere deg selv til en potensiell 
oppdragsgiver. Lær å selge inn deg selv 
og arbeidet ditt! om du er ung eller 
gammel, det spiller ingen rolle. dette 
foredraget passer for deg som har lyst 
til å få gode råd og lære mer hvordan 
du kan markedsføre deg ut i den store 
verden. hvordan skille seg ut? hvorfor 
skal en arbeidsgiver ansette deg til å ta 
de perfekte bildene? Foredraget er på 
norsk/svensk. 

Kl. 10.30-11.30 e foredrag av Chris 
rainier Caroline Kino, kr. 315,- 
den karismatiske canadieren Chris 
rainier har vært fast inventar på nordic 
Light de siste årene, og det er ikke 
uten grunn. han kommuniserer så godt 
med sine lyttere at de blir helt fjetret… 
han er i sannhet en foredragsholder i 
særklasse. Som fotograf har han utfor-
sket de mest isolerte ursamfunnene i 
verden, der han har utsatt seg selv for 
ekstreme påkjenninger for å oppnå sine 
mål. han er inspirert av buddhismen, 
og balanserer livet sitt på en linje av 
stillhet og dristighet. 

Kl. 10.30-11.30 e foredrag av  
Connie iMBoden Caroline Kino,  
kr. 315,-  Amerikaneren Connie imboden 
har over 30 års fartstid som fotograf, 
og hennes arbeid er representert ved 
en rekke permanente utstillinger rundt 
om i verden. Bildene må sies å være for 
viderekomne, for de er ikke opplagte 
ved første øyenkast. Med speil og vann 
forvrenger hun menneskekropper, og 
redefinerer kvinners og menns utseen-
de. Bildene er skumle og overjordiske, 
vakre og groteske, overbevisende og 
frastøtende, alt på en gang… 

Kl. 12.00-13.00 e foredrag av Marja 
Pirilä Caroline Kino, kr., 315,- 
Marja Pirilä er en av de ledende foto-
grafiske kunstnerne i Finland. hun er 
kjent for Camera obscura og interiør / 
Eksteriør prosjektet hun startet i 1993. 
hun har fått mannen sin til å kjøre hele 
veien til Kristiansund for å innstallere 

seks Camera obscura ved kaiområdet i 
vågeveien 6. vet du ikke hva et Camera 
obscura er? Etter dette foredraget og 
en tur på kaia er du mer opplyst enn de 
fleste, og kanskje har du fått oppleve 
verden i et nytt perspektiv? 

Kl. 12.00-13.00 e BrUno ehrs Presenterer 
henry B. goodwin (1878-1931)  
Caroline Kino, kr. 315,- 
Bruno Ehrs er en av de virkelig store 
klassikerne innenfor svensk fotografi, 
og en perfeksjonist som utøver sitt 
håndverk til fingerspissene. da er 
det ikke overraskende at han også er 
opptatt av andre store kunstnere, og det 
er få som kjenner henry B. goodwins 
arbeid bedre enn Bruno. goodwin var 
en av de mest fremtredende fotogra-
fene tidlig på 1900 tallet, og mer om 
hans rikholdige liv får du høre når 
Bruno Ehrs inviterer til en eventyrstund 
du ikke vil gå glipp av. Foredraget er på 
svensk. 

Kl. 13.00-14.00 e lUnsj 

Kl. 14.30-15.30 e Møt kUnstneren i  
galleriet: Galleri: Se utstilingsoversikt,  
kr. 200,- for utstillingspass (passet er 
gyldig hele perioden 23. april – 5. mai). 

Kl. 16.00-17.30 e today’s sPotlight 
Caroline Kino, kr. 315,- 
teMa: what the «hell» is art? hvor går 
grensene for hva man kan kalle foto-
grafisk kunst? Lager Marcel Lelienhöf 
et «snill gutt»-bilde av hells Angels 
medlemmene? Er det riktig at utstillin-
gen skal bli vist uimotsagt? 

i panelet deltar fotograf og nordic 
Lights kunstneriske leder Morten Krog- 
vold, fotograf Marcel Leliënhof og 
kunstkritiker Lars Elton. 

Kl. 18.00-19.30 e Utdeling av fotografi-
Prisen og foredrag av MarCel leliënhof 
Caroline Kino, kr. 315,- (arrangemen-
tet er todelt). Marcel Leliënhof, født 
i nederland, oppvokst i Bergen, har 
vært profesjonell fotograf siden 1993, 
og hans merittliste som fotograf er 
imponerende innholdsrik. Av lynne er 
han åpen og nysgjerrig, noe som har 
gitt han drivkraft til mange ulike foto-
prosjekter, både av humanitær art og 
av de som balanserer på kanten av det 
som er stuerent. Marcel har fotografert 
nynazister i London og røde Khmer i 

Kambodsja. og, han har brukt tre år 
på å få lov til å komme bak fasaden på 
motorsykkelklubben hells Angels. 

gyldendal forlag skal publisere boken 
med den unike samlingen av bilder 
neste år, og det vil bli den eneste boken 
hells Angels noensinne vil gå med på 
å lage. Prosjektet Helvetets Engler – en 
norsk biker oddyssé har skapt stor stå-
hei blant deler av den norske befolknin-
gen. i Kristiansund var det intet unntak 
med store avisoverskrifter, debatter 
på sosiale medier og med folkeopinion 
om hvorvidt hA var velkommen til byen 
eller ikke. de planlagte programpos-
tene der to hells Angels medlemmer 
skulle være representert, ble avlyst. 
Foredraget til Marcel har tittelen «The 
way I see it». 

Kl. 20.00 e Middag 

Kl. 21.30-23.00 e Morten krogvold Møter 
Marit Breivik ansikt til ansikt  
Caroline Kino, kr. 315 / kr. 185 for pass-
holdere (dørene åpner kl. 21.00). 
ta varmt imot Marit Breivik denne ons-
dagskvelden! Marit har et brennende 
engasjement for idrett og aktivitet. hun 
er tidligere håndballspiller og har spilt 
i alt 139 landskamper og skåret 286 
mål. hun var landslagstrener i perioden 
1994-2008 for norges kvinnelandslag 
i håndball, og hjalp laget til å sanke 
en lang rekke medaljer av det edleste 
slaget. i dag er Marit assisterende top-
pidrettssjef i olympiatoppen og Jarle 
Aambøs høyre hånd. hun er en tiljublet 
foredragsholder innenfor temaer som 
lagspill, samarbeid og motivasjon. 

Kl. 22.00-23.00 e fotoqUiz Med  
fotograf Morten M. løBerg  
Quality Hotel Grand, gratis inngang. 

Kl. 21.00-02.00 e festival kro 
Quality Hotel Grand, gratis inngang.

Connie Imbodens foto-
grafier må sies å være for 
viderekomne, for de er ikke 

spesielt opplagte ved første øyenkast. 
Med speil og vann forvrenger hun men-
neskekropper, og redefinerer kvinner 
og menns utseende. Bildene er skumle 
og overjordiske, vakre og groteske, 
overbevisende og frastøtende, alt på en 
gang...
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Kl. 08.30-10.00 e frokostfilM  
Caroline Kino, gratis inngang. 

Kl. 08.30-10.00 e foredrag av  
nelson raMírez de arellano Caroline 
Kino, kr. 315,-  nelson bor i havana på 
Cuba, og arbeider i tospann med sin 
kone Liudmila velasco. Sammen med 
henne og fem andre cubanere er han å 
finne med utstilling på Folkets hus på 
Kongens Plass, som for anledningen 
er omdøpt til house of Cuba. nelson og 
Liudmila er konseptuelle kunstnere, og 
har jobbet sammen siden 1993. nelson 
er direktør for det statlige fotogalleriet/
museet, Fototeca de Cuba. i samme 
bygning har han et atelier han deler 
med flere andre fotografer, og som han 
bruker å ta med seg turister for å vise 
dem fotokunst. nelsons bilder tør sies 
å være politisk manipulerte. På Cuba 
er det så og si tomt i butikkhyllene, og 
Fototeca mangler utstyr som skrivere, 
blekk, pc/mac, skanner. Nelson har imid-
lertid anledning til å få med seg dette 
inn i landet, så hvis det er noen som har 
overskudd av slikt utstyr, så vet vi noen 
som blir svært takknemlig (!). Utstyr du 
vil gi bort kan leveres på Festivalkontoret. 

Kl. 10.30-11.30 e foredrag av fotografi-
Pris-vinneren Caroline Kino, kr. 315,-   
vedkommende ble tildelt Årets Foto-
grafipris 2013 for en dag siden. Foruten 
juryen er det ingen som vet navnet på 
vinneren, men vi kan gå ut i fra at dette 
er et foredrag vel verdt å låne øyne og 
øre til. Fotografiprisen er på 100000 
kroner og gis til en fotograf som i sær-
deles grad har utmerket seg på en fag-
lig og kreativ måte. Fotografiprisen er 
den største fotografiprisen i norge, og 
kan sammenlignes med Brageprisen 
for forfattere. 

Kl. 12.00-13.00 e foredrag av Connie 
iMBoden Caroline Kino, kr. 315,- 
Amerikaneren Connie imboden har 
over 30 års fartstid som fotograf, og 
hennes arbeid er representert ved en 
rekke permanente utstillinger rundt 
om i verden. Bildene må sies å være for 
viderekomne, for de er ikke opplagte 
ved første øyenkast. Med speil og vann 
forvrenger hun menneskekropper, og 
redefinerer kvinners og menns utseen-
de. Bildene er skumle og overjordiske, 
vakre og groteske, overbevisende og 
frastøtende, alt på en gang…

Kl. 12.00-13.00 e foredrag av  
sandra Mari lUnd Caroline Kino, kr. 315,-  
Sandra Mari Lund fikk sitt første kame-
ra i konfirmasjonsgave av foreldrene 
sine, og med det fikk hun virkelig opp 
øynene for fotografering. i løpet av 
videregående skole økte interessen, 
og hun bestemte seg for å studere ved 
fotolinjen på norges Kreative Fagskole 
i trondheim. i fjor var hun en av mange 
studenter som deltok i konkurransen 
om å bli Photographic graduate of the 
year (Coming Star), og i følge juryen 
var det ingen tvil om hvem som skulle 
vinne. – Tanken bak utstillingen Lux et 
Umbra er å skape kontraster mellom 
myke og harde former, sier Sandra.  
– Jeg vil samtidig vise at man kan finne 
former i det industrielle by-miljøet som 
du også kan finne i det naturligste av alt  
– nemlig kroppen.  

Kl. 13.00-14.00 lUnsj 

Kl. 14.30-15.30 e foredrag av Mikkel 
aaland og hans Peter BrøndMo 
Caroline Kino, kr. 315,- 
Beyond Pixels – Unfestival of Photo-
graphy, hva er det egentlig som har 
foregått bakom lukkede dører på Festi- 
viteten de siste to døgnene? her er 
det bare å skjerpe sansene, og prøve 
å henge med i svingene, for dette som 
blir servert her, er rykende ferskt, rett 
fra teknologi guruenes bakerovn! 

Kl. 16.00-17.30 e today’s sPotlight 
Caroline Kino, kr. 315,- 
teMa: Beyond Pixels. Fotograferingen har 
gått fra film til digital fotografering på 
rekordtid. Samtidig blir mobiltelefonene 
utstyrt med stadig bedre kamerafunk-
sjoner. Fremtiden for fotografering har 
aldri sett så lys ut som nå… men, heller 
aldri så uklar.

i panelet deltar Mikkel Aaland, hans 
Peter Brøndmo, samt deltagere fra 
Beyond Pixels – Unfestival of Photo-
graphy. 

Kl. 18.00-19.30 e foredrag av  
jaCoB aUe soBol Caroline Kino, kr. 315,-  
dansken Jacob Aue Sobol er Magnum 
fotograf og har jobbet hardt for å 
komme dit han er i dag. han har bodd 
og tilbrakt tid med lokalbefolkningen 
flere plasser rundt omkring i verden 
nettopp for å kunne servere solide foto-
prosjekter fra hvert sted; grønlands 

barske, utilgjengelige østkyst; fjellene 
i guatemala; storbyen tokyo med sine 
12 millioner innbyggere; slummen i 
Bangkok, hjembyen København, og nå 
sist fra en reise langs den transsibirske 
jernbanen fra Moskva gjennom Sibir og 
Mongolia til Beijing. Jacobs deltakelse 
på nordic Light er i samarbeid med 
Leica. 

Kl. 20.00 e Middag 

Kl. 21.30-23.00 e Morten krogvold Møter 
henning soMMerro ansikt til ansikt  
Caroline Kino, kr. 315 / kr. 185 for pass-
holdere (dørene åpner kl. 21.00). gratule-
rer til henning Sommerro for utnev-
nelsen Kommandør av den Kongelige 
norske St. olavs orden for sin innsats 
som komponist og musiker!! hen-
ning vokste opp på gården Sommerro 
på Skei i Surnadal kommune. han ble 
folkeeie i 1977 da han sammen med 
visegruppa vårsøg hadde suksess med 
viseversjonen vårsøg, på plata med 
samme navn. Bandet ga ut tre plater. 
Senere har den folkekjære musikeren 
opptrådt alene, med ulike ensembler 
og som akkompagnør. Blant dem han 
har spilt med er Erik Bye, Sigmund 
groven, halvdan Sivertsen, Arve tel-
lefsen, Åge Aleksandersen og hans 
rotmo. de siste årene har han blant 
annet jobbet som musikalsk leder ved 
trøndelag teater og som førsteamanu-
ensis ved institutt for musikk, ntnU. 
henning har skrevet musikk til over 
140 scene- og filmproduksjoner, og har 
har tonesatt dikt av hans hyldbakk og 
salmer av Edvard hoem. 

Kl. 22.00-23.00 e fotoqUiz Med  
fotograf Morten M. løBerg  
Quality Hotel Grand, gratis inngang. 

Kl. 21.00-02.00 e festival kro 
Quality Hotel Grand, gratis inngang.

Han ble nylig utnevnt til  
Kommandør av Den Konge-
lige Norske St. Olavs Orden  

for sin innsats som komponist og musi-
ker, og nå er han vår gjest. Møt den 
folkekjære komponisten og musikeren 
Henning Sommerro i Ansikt til Ansikt 
torsdag 25. april kl 21.30.
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Kl. 08.30-10.00 e frokostfilM  
Caroline Kino, gratis inngang 

Kl. 08.30-10.00 e foredrag av andreas 
sMaaland Caroline Kino, kr. 315,-   
Andreas Smaaland fra oslo er en ny-
kommer på den fotografiske himmelen. 
han begynte å fotografere i 2008 og 
fullførte studier ved oslo Fotokunst-
skole i 2011. Samme året ble han kåret 
til interfotos debutantutstiller. han er 
vittig, leken, smågal, sjarmerende og 
slagkraftig, noe bildene tydelig bærer 
preg av. gatefotografering med høy 
visuell forståelse er bare et av hans 
mange talenter, og i følge kompisen 
Bjørn opsahl kan vi forvente oss mye 
spennende fra denne kanten i frem-
tiden. vi gleder oss til å lære Andreas 
bedre å kjenne, og til å snuse inn noe av 
stemningen fra bildene hans. 

Kl. 10.30-11.30 e BrUno ehrs Presenterer 
sUne jonsson (1930-2009) Caroline Kino, 
 kr. 315,-  ’Sune Jonsson’ er ikke bare 
et hvilket som helst navn i Sverige, det 
er et bregrep som står for et huma-
nistisk bildesyn, preget av dyp respekt 
for menneskers integritet; hvordan de 
har levd sine liv og hvilke spor de set-
ter etter seg. Sune Jonsson var 29 år 
da han gav ut boken ”Byn med det blå 
huset” (1959), en ung manns debutbok 
om savn og lengsel etter barndommens 
minner. Boken er blitt en klassiker og 
er kun å finne til skyhøye priser hos 
antikvitetsforhandlere. Boken tilegnes 
et nybyggersamfunn med hverdags-
mennesker i bygda västerbotten. På 
sin beskjedne og ujålete måte ble Sune 
et talerør for de enkelte menneskenes 
livsbetingelser og skjebner; han skil-
dret øyeblikkene fra sin egen hjembygd 
på en måte som ingen svensk fotograf 
hadde gjort tidligere. Bildene forestilte 
for det meste helt vanlige ting; kaffe-
drikking, skopussing, ei melkerampe 
eller et husorgel, den gamle mannen i 
gyngestolen, våronna, søndagsskolen, 
gårdsauksjon, bryllup, skolavslutning, 
vekkelsesmøter og begravelser. det 
som gjennomsyrer boken er kjærlighe-
ten til menneskene. Kameraet forteller 
om hjemmets trygghet, om nybakt brød 
og om varme øyenkast folkene imellom.

– Sune klarte det mesterstykket å gjøre 
bildene universale, forklarer Morten 
Krogvold. dette berører mennesker 
uansett om man bor i Bangladesh eller 

i Kristiansund. tiden blir en forunder-
lig ting. Sune tok masse bilder fra new 
york, Kongo, Praha og andre reiser, 
mange av dem kom på trykk i avisene. 
Men, de bildene han vil bli husket for 
er bildene han tok på hjemmebane, 
noe som er ganske oppsiktsvekkende 
i en tid der mange tror det er så viktig 
å reise.

i år har det svenske Postverket 
for første gang anerkjent fotografiet 
som egen kunstart, og har trykket et 
bilde fra ”Byn med det blå huset” på 
et av sine frimerker. Foredraget er på 
svensk. 

Kl. 12.00-13.00 e foredrag av alejandro 
ChaskielBerg Caroline Kino, kr. 315,- 
Argentineren Alejandro Chaskielberg er 
en av fotografene i All roads Photo-
graphy; et samarbeidsprosjekt mellom 
national geographic, Chris rainier og 
nordic Light, og som vil gi deg innsikt i 
hvordan urinnvånere forskjellige steder 
i verden lever sine liv.

Alejandros karakteristiske bildestil 
har gjort ham bemerket i fotobransjen. 
i 2011 vant han førsteprisen for foto-
serien «high tide» under Sony World 
Photo Awards. det er denne utstillingen 
han skal vise på nordic Light i år; en 
portrettserie tatt over en to års periode, 
i måneskinn om natta, og som han 
gjorde mens han bodde sammen med 
innbyggerne ved elvedeltaet Paraná i 
nærheten av Buenos Aires. Alejandro 
har skapt fiktive scenarioer med ekte 
mennesker og situasjoner, og med lang 
eksponeringstid og kunstig lyssetting 
presset grensene for hva som kjenne-
tegner dokumentarfotografi. 
– Jeg brukte fullmånen som et nøkkel-
element i komposisjon og lyssetting, 
mens innbyggerne måtte holde seg i ro i 
opptil ti minutter, forteller Alejandro. 

Kl. 13.00-14.00 e lUnsj 

Kl. 14.30-15.30 e Møt kUnstneren i  
galleriet Galleri: Se utstilingsoversikt,  
kr. 200,- for utstillingspass (passet er 
gyldig hele perioden 23. april – 5. mai).  

Kl. 16.00-17.30 e foredrag av dan yoUng  
Caroline Kino, kr. 315,-  dan “the man” 
young har en fartstid på snart 50 år bak 
seg som fotograf. dette er det sannsyn-
ligvis ikke alle som er klar over. – Dan 
har liksom alltid vært der, sier Morten 

Krogvold. – Han har jobbet jevnt og trutt 
og møysommelig med alle sine prosjek-
ter, i det stille, uten å fremheve seg selv 
innenfor bransjen. Den mannen har aldri 
gjort noe dårlig, det er også derfor han 
fikk en plass i boka «103 øyeblikk – nor-
ske portrettfotografier». det er en glede 
å få lov til å gjøre ære på dan, er det 
noen som fortjener en plass på nordic 
Light så er det han!

dan young er født i Arizona, men 
ble invitert til norge i 1962 for å danne 
fotogruppen Manité. Fra han satte sine 
ben på norsk jord, startet han å portret-
tere. og, han gjorde det på en måte 
som var helt friskt, fordi han så norge 
med turistens blikk. det første bildet er 
fra oslo jernbanestasjon av en kvinne 
på en benk som sitter og blåser en 
sigarett, og som ble et av ikonbildene 
fra 1962. dan jobbet med mote- og re-
klamefotografering, og startet med do-
kumentarfilm i 1970. han arbeidet som 
stillsfotograf på over 40 norske filmer 
fra 1980 til 1995, og har hatt utstillinger 
ved alle de store museene i oslo. 

– Dan fotograferer med en enorm 
varme og nærhet, det er ujålete og ekte. 
Morten får ikke lovprist fotografen 
nok. – Han stoler på at de menneskene 
han møter har energi nok til å bære et 
bilde. Han går rett inn i kjernen, er utrolig 
rendyrket i sin form, og har tiltro til både 
seg selv og fotografiets mulighet. Dan er 
en sann kunstner! 

Kl. 18.00-19.30 e foredrag av steve  
MCCUrry  Caroline Kino, kr. 315,-   
inspirerende, fantastisk, legendarisk 
og verdens beste dokumentarfotograf! 
Superlativene hagler når fargefotografi-
ets mester, Steve McCurrys, blir nevnt. 
Den New York baserte fotografen Steve 
McCurry ble verdenskjent etter å ha 
tatt det ikoniske bildet av flyktningjenta 
Sharbat Gula i 1984. «Afghan Girl», jenta 
med de grønne øynene, har blitt det mest 
berømte bildet i National Geographics 
historie. Bildet er et slags Mona Lisa 
fra en flyktningeleir og ble et symbol på 
menneskehetens utholdenhet. Mange 
av Steve McCurrys bilder er tidløse 
klassikere som er brukt som Cd cover 
og førstesider. han har jobbet iherdig 
med å utforske fargestilen, og har 
ifølge kritikerne flyttet hele fargefoto-
grafiet opp i en egen divisjon, både rent 
dokumentarisk og med sine portretter. 
hvert eneste bilder han tar blir ikoner. 

FrEdAg 26. APrIL 2013
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Kl. 09.00-13.00 e Billedkritikk 
Quality Hotel Grand, kr. 500,-for én  
visning/ kr 1500,- for 5 visninger  
(studentpris kr. 300,- / kr 900,-) 

Kl. 08.30-10.00 e frokostfilM 
Caroline Kino, gratis inngang. 

Kl. 08.30-10.00 e foredrag av knUt 
koivisto Caroline Kino, kr. 315,- 
Svenske Knut Koivisto er et produkt av 
kjærlighet til faget fotografi. – Fotografi 
betyr alt for han, derfor er han hele tiden 
på vei til nye ting, sier Morten. – Det er 
kjærligheten til det fotografiske uttrykket 
som har gjort han så god som det han har 
blitt. Knut har spesialisert seg på å ta 
bilder med smarttelefon, og gjør bilde-
redigeringen og alt klappet og klart, 
med telefonen. han er en stor bidrags-
yter på instagram og Facebook, og i 
oktober holder han workshop sammen 
med greg gorman, Magnar Fjørtoft og 
flere, under nordic Lights 3. Workshop-
Marathon. 

Kl. 10.30-11.30 e foredrag av einar sira 
Caroline Kino, kr. 315,- 
Einar Sira fra Sandnes er «oppdaget» 
av Nordic Lights kunstneriske leder 
Morten Krogvold, og blir under festivalen 
presentert som hans utvalgte, Director’s 
Choice. Einar Sira skal vise utstillingen 

«A sight for sore eyes», om død, forfall 
og forråtnelseprosess.

– Tanken bak prosjektet var å studere 
forfall i forskjellige stadier. Det har på-
gått i tre år med forskjellige dyr, fugler, 
planter og objekter. De fleste bildene er 
fotografert i en liten dam i min egen hage 
med et digitalt mellomformat kamera, 
forteller Einar.

– Einar er et av de største talentene jeg 
har truffet på, sier Morten. I min karriere 
som kunstnerisk leder har jeg aldri vært 
sikrere på at jeg har gjort riktig valg enn 
akkurat nå.

det sier fotografen som har holdt 
mer enn 300 workshop i 20 land, så det 
forteller ikke så rent lite om valget. 

– Han fotograferer døde dyr med en 
skjønnhet og teknisk mesterskap. Dette 
er strøkent! Og, fyllt av melankoli. Han 
har skapt et helt univers ut fra en liten 
dam på 1 x 1 meter! Det forteller mye om 
hva fotografi kan være, og ikke minst om 
en skyhøy arbeidsmoral og dedikasjon.

– Fra jeg var ung har musikk vært en 
viktig del av min identitet. Rock, jazz, 
latin inspirert musikk og blues artister 
har vært inspirasjonskilder i den kreative 
prosessen med disse bildene. Tittelen på 
utstillingen « A sight for sore eyes» er 
lånt fra en Tom Waits sang. Det er også 
underteksten «Working hard – hardly 
working». Tom Waits er en kilde, et opp-

komme av ideer og en inspirator. Hvis jeg 
har lykkes kan litt av hans stemning kjen-
nes når man ser mine bilder, sier Einar 
som gleder seg til årets festival. 
 
Kl. 10.30-11.30 e foredag av  
Caroline reistad Caroline Kino, kr. 315,-  
Caroline Reistad er Årets Debutant 
utstiller. hun har holdt på en stund, 
og som fotograf har hun en allsidig 
bakgrunn. Fra 1995 og til i dag har hun 
jobbet kommersielt med bl.a. portret-
ter og reklame. de siste årene har 
hun fokusert mer på egne prosjekter 
der hun arbeider utelukkende med 
mennesker, og det er virkelig nå hun 
har begynt å blomstre, i følge Morten 
Krogvold. Caroline er selv tobarnsmor 
og i dokumentarprosjektet «Point of 
view» fokuserer hun på barn og deres 
sårbarhet i forhold til den sosialpolitis-
ke situasjonen de er født inn i og deres 
familiers økonomi og evne til omsorg. 

– Dette er et sterkt tema for en som 
selv er mamma, og Caroline har en til-  
nærming til sine motiver som gjør at de 
åpner seg. Hun er uredd, tar kontakt med 
folk, kommuniserer med alle, får dem til 
å ville være med i bildene sine, forteller 
Morten Krogvold. 

– Hun er villig til å satse for det hun 
brenner for, er faglig dyktig og har en 
sånn «Fighting spirit»! Som dokumentar-

gjennom mer enn 30 år har han tatt oss 
med på reiser rundt hele jordkloden, og 
dekket internasjonale konfliktområder, 
deriblant krigen i iran-irak, Beirut, 
Kambodsja, Filippinene og i Afgha-
nistan, oppløsningen av det tidligere 
Jugoslavia, samt gulfkrigen. Selv sier 
Steve at det er india som gir han de 
største kickene rent fotografisk. vi sier 
bare vel bekomme! 

Kl. 20.00 e Middag 

Kl. 21.30-23.00 e Morten krogvold Møter 
steve MCCUrry ansikt til ansikt  
Caroline Kino, kr. 315 / kr. 185 for pass-
holdere (dørene åpner kl. 21.00) 
det går ikke an å ha et navn som Steve 

McCurry på plakaten uten å prøve å få 
mest mulig ut av besøket. derfor er det 
et naturlig valg å invitere han i god- 
stolen ved siden av Morten denne  
fredagskvelden. 

– Steve McCurry er et ikon i sin beste 
alder, og utvilsomt en av de største farge-
fotografene i vår tid, sier Morten.  
– Hans bilder er knallgode eksempler på 
hardt arbeid. Bildene har en helt vidun-
derlig stofflighet, og en nærhet, intensitet 
og et kamerablikk som er ekstraordi-
nært. McCurry bruker fargene som en 
maler, og har en helt unik forståelse av 
farger og lys. Samtidig er det noe frap-
perende enkelt med det han gjør. Evnen 
hans til å oppnå øyenkontakt med sine 
motiver gjør bildene ekstra spesielle. 

Jeg lurer på hvordan han gjør det. Hvor i 
huleste tar han det fra?

Kom deg opp av godstolen, og bli med 
på en fotografisk reise i Steve McCurrys 
visuelle univers! 
 
Kl. 22.00-23.00 e fotoqUiz Med fotograf 
Morten M. løBerg Quality Hotel Grand, 
gratis inngang. 

Kl. 21.00-02.00 e festival kro  
Quality Hotel Grand, gratis inngang

Fredag 26. april kl 21.30 
har du sjansen til å møte 
Steve McCurry i Ansikt til 

Ansikt! Et sjeldent ikon i sin beste alder.
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fotograf er det vanskelig å skille seg ut, 
for det er så ekstremt mange av dem. 
Derfor er det viktig å ha sin egen stil, og 
en mental drivkraft. Og, vinnervilje har 
Caroline mye av! 

Kl. 12.00-13.00 e foredrag oM CUBa foto-
grafer av nelson raMírez de arellano  
Caroline Kino, kr. 315,- 
denne timen vil du få presentert fem 
cubanske fotografer og deres kunstne-
riske tilnærming. disse fotografene har 
vidt forskjellige uttrykk, men også en-
del likheter som dokumentarfotografer. 
det gjenstår enda å se om noen av dem 
har anledning til å komme. Ambassa-
den på Cuba har igangsatt billedauk-
sjon for å samle inn nok penger til at 
flere cubanske fotografer skal kunne 
reise til nordic Light. Uansett utfall, 
kunsten skal frem, og det blir salsa for 
alle penga. nelson ramírez er klar til å 
presentere de som ikke kan kan være 
tilstede selv.  

Kl. 13.00 e lUnsj 

Kl. 14.30-15.30 e foredrag av  
Morten krogvold Caroline Kino, kr. 315,-  
Morten Krogvold, kunstnerisk leder 
i nordic Light, er en av norges mest 
profilerte fotografer og workshopene 
hans på vågå og rundt omkring i verden 
går for fulle hus. han er dessuten en 
svært ettertraktet foredragsholder, 
med en livsvisdom og en formidlings-
evne det bare er å ta av seg hatten for. 
nordic Light er et av hjertebarna hans, 
og det er derfor umulig for ham å mot-
stå anledningen til å holde et av sine 
innlegg under årets festival. Morten er 
brutalt ærlig, og foredraget vet verken 
han eller vi i skrivende stund hva vil 
dreie seg om, strengt bortsett fra at det 
vil hagle med livsfilosofiske betrakt-
ninger og høyaktuelle temaer innenfor 
visuell kommunikasjon. Foredragets 
tittel er «En endeløs øvelse i uvisshet», 
vel møtt!  

Kl. 14.30-15.30 e foredrag av  
Morten qvale Caroline Kino, kr. 315,- 
Morten Qvale revolusjonerte motekom-
munikasjonen i norge med magasinet 

tique. Bladet ble en portåpner for å 
promotere fotografi og mote, og foto-
grafene ble stimulert til å portrettere 
kjente mennesker med en ny vri. Etter 
lanseringen av bladet startet Morten 
selv å fotografere i samme stil. han 
kom inn som et friskt pust på 80 tallet, 
der han lanserte motefotografiet for 
norske forhold. han har etterhvert blitt 
en fremtredende fotograf, og gjort en 
rekke reklamefilmer som du garan-
tert har sett mange ganger… Bli med 
Morten på en vidunderlig reise med 
magasinet tique! 

Kl. 16.00-17.30 e today’s sPotlight  
Caroline Kino, kr. 315,-   
teMa: CUBa for art. Cuba har de siste 50 
årene vært i en politisk, økonomisk, 
økologisk, og ikke minst, kulturell  
boble, isolert fra resten av verden. 
hvilke kunstneriske påvirkninger har 
man gjennom det landet man bor i? 
hvor farget blir man av miljøet? hva 
gjør ytringsfriheten med oss når vi ikke 
har den? ta del i debatten! 

ØVIK
H E l ek t r oAgen tu r

En av  Midt-Norges 
største innen belysning.

Besøk oss for en 
hyggelig handel  

i Brunsvika.

T: +47 71 67 94 46
Faks: +47 71 67 93 42

Fredericiaveien 39 
6514  Kristiansund

En av Midt-Norges største innen belysning. 
Besøk oss for en hyggelig handel i Brunsvika.

Tlf: 71 67 94 46 / Faks: 71 67 93 42
Fredericaveien 39, 6514 Kristiansund

«A celebration of life»  
JIM CASPER, LENS CULTURE

«A stunning journal  
of childhood»  
STUART FRANKLIN, 
MAGNUM PHOTOS

Bestill  
Song of Seikilos hos  

www.tronsmo.no
KR 498 + FRAKT
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Kl. 18.00-19.30 e Utdeling av Photo-
graPhiC gradUate of the year + foredrag av 
reBeCCa norris weBB og alex weBB  
Caroline kino, kr. 315,- (arrangemen-
tet er todelt). Alex og rebecca var to 
av nordic Lights aller første gjester i 
2006, og bidro til å sette standarden for 
fremtidige festivaler. i år er de tilbake, 
og det med et spennende bokprosjekt 
og bilder fra Cubas gateliv, med farger 
og stemninger som gjør at du føler du 
har vært der… de jobber i tospann, og 
utfyller hverandre perfekt. rebecca er 
opprinnelig poet og journalist, men har 

fotografert siden 1988. hun forholder 
seg til utfordrende problemstillinger, 
og er opptatt av hvordan vi visuelt kan 
formidle motstridende følelser uten 
å bruke ord. Alex har vært fotograf på 
heltid siden tidlig på 1970 tallet. og, 
hvilken fotograf han er! En mester 
med farger og detaljer, og kanskje den 
dokumentarfotografen i verden som 
tar de mest kompliserte bildene. det 
skjer vanvittig mye i bildene til Alex, og 
hver gang du ser dem, oppdager du noe 
nytt. dette blir et av festivalens store 
høydepunkter!

Kl. 23.00-02.00 e wraP-UP Party til dU 
stUPer! Quality Hotel Grand, gratis inn-
gang. tradisjonen tro rundes festivalen 
av med hæla i taket på festivalhotellet. 
vi håper du har hatt noen fine dager i 
Kristiansund, og fått venner og opple-
velser for livet. nordic Light adminis-
trasjonen takker alle for oppslutningen, 
og vet av erfaring at selv kommer vi 
ikke til å lande før en gang utpå for-
sommeren…  
 
Neste års festival er 6. – 10. mai 2014, 
velkommen igjen!

Bronsesponsorer

generalsponsorer

gullsponsorer Sølvsponsorer

Støttespillere

Partnere

takk til våre sponsorer!
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For å komme inn på utstillingene tren-
ger du UtStiLLingSPASS, eller rettere 
sagt utstillings-armbånd. dette får du 
kjøpt i festivalkontoret i nordic Light – 
house of Photography. 

Et UtStiLLingSPASS koster kr. 200,- 
da kan du gå så mange ganger du vil på 

utstillingene i hele perioden 23. april  
– 5. mai. Utstillingspasset er personlig.
Merk at det i år ikke selges enkelt- 
billetter til utstillingene. det er heller 
ikke mulig å kjøpe UtStiLLingSPASS 
på utstillingsstedene, kun på festival-
kontoret. Festivalkontoret har åpent 

nesten døgnet rundt den første uken, 
og fra kl. 12.00-18.00 (16.00) i den 
andre uken. 

Skoleelever under 19 år kommer 
gratis inn på alle utstillingene. hvis du 
har FEStivALPASS eller dAgSPASS 
inkluderer det inngang til utstillingene.

UtStILLINgSoVErSIKt:  
VISUELL NærINg tIL hJErtE og hJErNE

«Det er alltid to mennesker i ethvert bilde; fotografen og betrakteren.»  ANSEL AdAmS, FotogrAF

NordIC LIght – hoUSE oF PhotogrAPhY 
KonSUL KnUdtzonSgAtE 4
dan Young: Mexican Colors and Friends
Einar Sira: A Sight for Sore Eyes
Andreas Smaaland: Uncle Miniver´s  
night out
marcel Leliënhof: hells Angels, norge
Caroline reistad: verda er ei såpeboble
Sandra mari Lund: Lux et Umbra / Lys og skygge
morten Qvale: tique – en fantastisk reise
Fotokonkurranse for barn og unge: den eldste
Barnehager i møre & romsdal: Lek
Free Wall: henger ditt bilde her, kanskje? Fritt tema

tIdL. ExPErt, FoLKEtS hUS
KongEnS PLASS 6
Alex Webb og rebecca Norris Webb:  
vioLEt iSLE – A duet of Photographs from Cuba
Irolan maroselli Vilesuso: the Swindle
Leysis Quesada Vera: Photographs from Cuba
Liudmila Velasco & Nelson ramírez de Arellano:  
Absolute revolution
Pedro Abascal: Photographs from Cuba
raul Cañibano Ercilla: tierra guajira
Adrán Fernández milanés: to Be or to Pretend

hAVNA
vÅgEvEiEn 6
Alejandro Chaskielberg: the high tide
Billy Plummer: honey & dust
marja Piralä: interior/Exterior
Jacob Aue Sobol: Arrivals and departures
Knut Koivisto: Close Call
Norsk Fotohistorisk Forening, avd. Kristiansund: røde 
Kors´barneparker under andre verdenskrig; vanndamman  
og Barnas hus
Camera obscura

BYStYrESALEN, KrIStIANSUNd rÅdhUS
KAiBAKKEn 2
Connie Imboden: reflections
henry B goodwin (1878-1931): henry B goodwin  
– vårt vackra Stockholm, 1920
Sune Jonsson (1930-2009): Sune Jonsson,  
Byn med det blå huset, 1959

KrIStIANSUNd KUNStForENINg
KonSUL JohnSEnS gAtE 1 A
Steve mcCurry: the Photographs of Steve McCurry

AEtAt / hErLoFSEN
StorgAtA 11
Norges Kreative Fagskole (NKF), trondheim: Studentarbeid
Norsk Fotofagskole: Studentarbeid
Kristiansund videregående skole, medier og kommunikasjon:  
Elevarbeid
Kristiansund videregående skole, Studiespesialisering med 
formgivningsfag: Elevarbeid
Bilder Nordic School of Photography: the Lost generation
tingvoll videregående skole, medier og komunikasjon:  
Elevarbeid
Norsk Selskap for Fotografi (NSFF): Årbok 2012
Kristiansund Kameraklubb: Medlemmenes utvalg
molde Kameraklubb: Medlemmenes utvalg
Surnadal Kameraklubb: Medlemmenes utvalg

BEdEhUSEt 
LAngvEiEn 19
Norges Fotografforbund (NFF): Landskonkurransen 2013
Institusjonsfotografenes forening (IFF): Eksponering 2013

Åpningstider og priser:

23. april: 16.30–21.00  / 24.–27. april: 10.00–21.00 / 28. april: 12.00 –16.00 / 29. april–3. mai: 12.00–18.00 / 4.–5. mai:12.00–16.00.
 utstillingene åpner etterhvert som utstillingstoget skrider forover.
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  grønn løyPe   e For nybegynneren, deg 
som aldri har vært på en fotoutstilling 
før. dette er fortellinger som alle kan 
forstå. Fotografier du kan se i aviser og 
magasiner, de som forteller en historie. 
de fleste er dokumentarfotografier, 
men noen beveger seg seg ut i det mer 
poetiske, som for eksempel rebecca 
norris Webb, og kan være et spring-
brett for å gå løs på den røde løypen. 

  se disse Utstillingene    e Alex Webb og 
rebecca norris Webb, Pedro Abascal, 
Leysis Quesada og raul Cañibano  
Ercilla, Steve McCurry, norsk Foto-
historisk Forening, Marcel Leliënhof, 
Caroline reistad, Morten Qvale,  
Camera obscura, barnehageutstil-
lingene, fotokonkurranser, Free Wall, 
samt alle bildene som vises på Bede-
huset og tidl. Aetat/herlofsen-bygget.

  rød løyPe   e For deg som har fått med 
deg noen av Nordic Lights tidligere 
utstillinger og som er interessert i å 
lære mer om visuell kommunikasjon: 
vi har valgt å vise noen av våre nye 
Flickr/Facebook/tumblr-fotografer her. 
dette er den nye måten å vise bilder 
på, der fotografen er kurator for hvor, 
når og hva de vil vise. her finner du en 
litt mer avansert dokumentarstil, med 
sterke og strenge former satt opp mot 
hverandre, samt portretter som  
grenser til det kunstneriske. 

  se disse Utstillingene    e Knut Koivisto, 
Billy Plummer, Alejandro Chaskielberg, 
henry B goodwin (1878–1931),  
Sune Jonsson (1930–2009), Jacob Aue 
Sobol, Sandra Mari Lund og Andreas 
Smaaland.

  sort løyPe    e For deg som har sett 
alle Nordic Lights utstillinger og som 
generelt er mer enn gjennomsnittlig 
kunst- og kulturinteressert. Still deg 
selv spørsmålet: hva gjør disse bildene 
med meg? Blir jeg provosert? glad? 
trist? Kunst skal bevege, provosere og 
glede. La deg rive med i denne sorte 
løypen. ikke prøv å forstå alt. ta inn inn-
trykkene, flyt med og... god løypetur! 

  se disse Utstillingene    e Connie imbo-
den, Marja Pirilä, Einar Sira, dan yong, 
Adrián Fernández Milanés, irolan  
Maroselli vilesuso og Liudmila velasco 
& nelson ramírez de Arellano.

vel bekomme!
ANNE LISE FLAVIK

UtStILLINgSLøYPEr  
– For dEg Som VIL LærE Å ForStÅ FotogrAFI

har du lyst til å utvikle din visuelle kommunikasjon, lære deg å forstå fotografier og få større glede av å gå på en foto-
utstilling? Eller, er du rett og slett bare vitebegjærlig og nysgjerrig? da har vi laget en tre-faseløype til deg der du kan 
utvikle dine sanser. Lær å se. ta inn andre kulturer, fortellinger fra hele verden. Få innblikk i et lukket rom. ta deg en 
tur rundt i sentrum av Kristiansund og besøk de syv utstillingsstedene. det vil du garantert ikke angre på... 

A.   ExhIBItIoN & FEStIVAL oFFICE: Nordic Light – house 
of Photography, Konsul Knudtzonsgate 4B

B.   Caroline Kino, Konsul Knudtzons gate 4.  
Alle foredragene under nordic Light international  
Festival of Photography blir holdt her.

C.   FEStIVALhotELL: Quality hotel grand, Bernstorff-
stredet 1

d.   Festiviteten, Kong olav v’s gate 1.  
hvor Beyond Pixels – Unfestival of Photography vil holde 
til, 23. – 24. april

E.  UtStILLINg: Folkets hus
F.  UtStILLINg: Bedehuset
g.  UtStILLINg: herlofsen/AEtAt
h. UtStILLINg: Bystyresalen
I.  UtStILLINg: Kunstforeningen
J.  UtStILLINg: havna

Utstillingsadressene finnes også i miniprogramfolderen.  
vi tar forbehold om endringer i programmet.
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FINN FrAm tIL oPPLEVELSENE!
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fotohistorisk forening med utstilling fra røde kors barnehager 

Barnehagebarna stiller ut

Nordic Light setter også i år barna i sentrum! Barnehageutstillingene er et flott og 
populært innslag under festivalen, og mange barnehager benytter anledningen til å 
ta utflukter for å se sine egnes og andre likesinnedes kunstverk. temaet for 2013 er 
LEK, og barna står fritt til å tolke det på sin egen måte. 

tId  e  tirsdag 23. april – søndag 5. mai, se oversikt over åpningstider
StEd  e  Nordic Light – House of Photography, Konsul Knudtzonsgate 4B  

kr. 200,- for utstillingspass (passet er gyldig hele perioden 23. april – 5. mai)

møre og romsdals kameraklubbers utstilling  

Nordic Light ønsker å gjøre stas på fotoklubbene i fylket, og har for 2. året på rad 
invitert dem til å presentere seg frem på festivalen. i fjor deltok Atlanterhavsveien 
fotoklubb, hustadvika kameraklubb, Molde kameraklubb, Stranda fotoklubb og 
Skodje fotoklubb, i tillegg til Kristiansund Kamera Klubb. Molde kameraklubb deltar 
også i år, i tillegg kommer Surnadal fotoklubb med sine medlemmers bilder. 
ta kontakt med elisabeth@nle.no hvis din fotoklubb vil delta.

tId  e  tirsdag 23. april – søndag 5. mai, se oversikt over åpningstider
StEd  e  tidl. Aetat /Herlofsen-bygget, Storgt. 11  

kr. 200,- for utstillingspass (passet er gyldig hele perioden 23. april – 5. mai)
Caroline Reistad viser dokumentarprosjektet 

«Point of View». Foto: Caroline Reistad

Barnas hus var en av fem barnehager Sveriges røde Kors ga til Norges røde 
Kors i 1941. de fem barnehagene skulle fordeles på de meste brannherjete byene i 
norge, og Kristiansund var en av disse, og som prosentvis var mest ødelagt av alle 
byer i hele norge.

Fra det svenske og danske røde Kors fikk Barnas hus tilsendt mat. det kunne 
være tørkete grønnsaker og hirse. da ble det grønnsaksuppe og hirsegrøt til middag.  
Mange familier bodde trangt og det kunne være vanskelig å få tak i mat. Mødrene sto 
ofte i ulike køer i lang tid for å skaffe seg og familien nødvendige fødevarer. det kun-
ne være et parti kjøtt, ulltepper, sko eller gulrøtter. det var sjeldent nok til alle pga. 
streng rasjonering. På grunn av dette startet Kristiansund røde Kors opp barne- 
hagen i 1942. På denne måten slapp mødrene å ha med seg barna i køen. 

tId  e  tirsdag 23. april – søndag 5. mai, se oversikt over åpningstider
StEd  e   tidl. Elkjøp, Kaia, Vågeveien 6. kr. 200,- for utstillingspass  

(passet er gyldig hele perioden 23. april – 5. mai)

Under andre verdenskrig bidro Røde Kors med 

viktig hjelp, en barnehage til Kristiansunds barn. 

Slik kunne mødrene stå i kø for å skaffe nødven-

dige varer uten å ta med seg barna.  

Foto: Jan A Engvig

Årets debutantutstiller

Alle som har et unikt talent innenfor 
fotografering kan være en kandidat 
til Årets debutantutstiller. Ung eller 
gammel, amatør eller profesjonell; alle 
fotografer som fortjener å hedres for 
sine bilder, kan være aktuelle vet du om 
noen med et slikt talent, gi oss gjerne 
et tips. tidligere debutantutstillere er 
helene Fjell (2011) og Annelise Kirse-
bom (2012). Årets debutant utstiller er 
Caroline reistad.

Coming star

Alle avgangselever ved norske foto-
skoler kan delta i konkurransen om å 
bli Photographic graduate of the Year. 
vinneren får en separatutstilling ved 
neste års festival! tidligere vinnere er 
haakon Brox (2011) og Sandra Mari 
Lund (2012). vinneren dette året blir 
kunngjort på festivalens siste dag.

tId  e  lørdag 27. april, kl. 18.00-19.30 
(inkludert foredrag av Rebecca 
Norris Webb og Alex Webb)

StEd  e  Caroline Kino, kr. 315,- 

Camera obscura

Camera obscura (latinsk for mørkt rom) eller hullkamera er en enkel form for 
projeksjonsapparat eller avtegningsmaskin. innretningen består av et mørkt av-
lukke med et lite hull der lyset fra omgivelsene foran hullet slipper inn, og dermed 
avtegner seg som et opp-og-ned-vendt lysbilde på bakveggen inne i avlukket. 

det finnes flere camera obscuraer i verden, også i norge. det største av disse står 
i trondheim, der det er mulig for besøkende å stå inne i selve kameraet.

tId  e  tirsdag 23. april – søndag 5. mai, se oversikt over åpningstider
StEd  e  tidl. Elkjøp, Kaia, Vågeveien 6  

kr. 200,- for utstillingspass (passet er gyldig hele perioden 23. april – 5. mai)
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SLATLEM   
BRUKTBILGARANTI

2 ÅRS GARANTI PÅ ALLE BRUKTBILER
VED TEGNING AV SERVICEAVTALE FOR BILER NYERE ENN 10 ÅR/150.000 KM

Bensin motor 4 syl:

11.370,- 12.990,-

Diesel motor 4 syl:

KRISTIANSUND • MOLDE • AVERØY • SURNADAL

3 ÅRS SERVICE AVTALE pÅ BRuKTBILER  

GjELDER FOR BILER NYERE ENN 10 ÅR/150.000 KM

VÅRE dyKTIGE SELGER ER KLARE TIL Å hjELPE dEG

• Anton Slatlem, Tlf: 932 00 663

• Roger Aasprong, Tlf: 907 66 828

• Roger Bjerkelund, Tlf: 924 03 660

• Aasmund Brevik, Tlf: 926 50 820

• Hans Andreas Holsen, Tlf: 951 46 484

SE VÅRT UTVALG I BRUKTBILER PÅ www.slatlem.no
Ring 71 58 06 80 eller stikk innom i Verkstedveien 4  

på Løkkemyra for mer informasjon!      

 

KjEMpESTORT  

uTVALG I BRuKTE  

VARE- OG  

pERSONBILER! 



Kompliserte løsninger krever 

Norconsult i Kristiansund dekker 
fagområdene: Byggeteknikk, 
VVS-klima og energiteknikk, 
elektroteknikk, byggeledelse og 
ingeniørgeologi.

www.norconsult.no
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- smarte folk
Kompliserte løsninger krever

Norconsult i Kristiansund dekker 
fagområdene: bygge-, elektro-
VVS- og energiteknikk samt 
byggeledelse og ingeniørgeologi

Vi ønsker lykke til 
med årets festival!

Heinsagata 22 - 6507 Kristiansund - Tlf: 71 56 67 15
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Opplev Nordic Light  
og vakre Kristiansund 

 
Fotobyen 

Handelsbyen 
Oljebyen 

Operabyen 
Den polykrome byen 

 
Trivelige folk i vakre omgivelser,  

og rikelig med fotomotiv 
 

Vi har mye å by på 
 
 

 

 

Blant våre
spesialiteter er
«Blainnabaill»,
Bacalao og fløte-
gratinert klippfisk

Uteservering
Fosnagt. 30b,
Kristiansund N.
+47 71 67 11 70
www.smia.no

VG 13.01. 2006
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Vi har har blitt
en attraksjon
i Kristiansund!



Ja takk, jeg ønsker å 
abonnere på Tidens Krav!

Vi ringer deg for nærmere  
avtale og leveringsinformasjon. 

Send SMS 
med kodeord 

TKABO 
til 2005

HJEMMELAGET TRADISJONSMAT 

WWW.NORDMORSKAFEEN.NO

Fosnagata 3, 6509 Kristiansund 
Telefon: 71 67 45 47

HJEMMELAGET TRADISJONSMAT 

WWW.NORDMORSKAFEEN.NO

Fosnagata 3, 6509 Kristiansund 
Telefon: 71 67 45 47

New Normal
Verden forandrer seg, 
og vi forandrer oss med den. 
Les mer på newstandards.no

Ikke gå i fella!
– overlat regnskapet til oss!

www.bedriftspartner.net – Tlf: 71 57 31 00
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øverste etasje og 
nyt utsikten fra 

et av våre 60 rom. 

legg ditt kurs eller 
konferanse til oss. 
Fire topp moderne 

møterom!

71 67 10 20
post@astoriahotell.no

Authorized
Service

tlf. 71 67 84 90 | adcomdata.no

rEISEBrEV og ForEdrAg om LIVSVISdom 
Flere og flere begynner å få øynene 
opp for hvilke personligheter som 
gjester Nordic Light hvert eneste år.  
I år kan du velge og vrake i 27 fore-
drag, i tillegg til frokostfilmer og  
Ansikt til Ansikt. Å sette av en time el-
ler to med en av disse høyt respekterte 
og anerkjente fotografene kan være en 
god investering. 

– Foredragene handler mye om 

den psykiske prosessen for å oppnå 
sine mål, forteller Morten Krogvold. 
– Fotografering er et ensomt yrke, og 
skal man lykkes i en bransje som er 
allemannseie og verdens største hobby, 
krever det knallhard jobbing og målret-
tet fokus. det ligger mye psykologi 
bak… du er dessuten avhengig av et 
nettverk rundt deg som sier go. Å følge 
drømmen vil alltid gå på bekostning av 

noe. det er mange forsakelser. du sliter 
med kronisk dårlig samvittighet overfor 
familien, noe som sikkert mange yrkes-
aktive kan kjenne seg igjen i.

Et enormt fokus, pågangsmot og opp-
ofrelse er altså ord som kjennetegner 
de suksessrike fotografene. vil du lære 
noe om drivkraft og indre motivasjons-
faktorer bør du ta deg en tur til Caroline 
Kino i løpet av festivaldagene.

Billetter og pass

du kan kjøpe billetter på festivalkonto-
ret eller på internett: www.nle.no/tickets
ring Elisabeth B Bjerkestrand,  
tel: 984 56 335 for gruppebestillinger.
Festivalpass alle dager Kr. 3.850,-  
dagspass Kr. 1.100,-  
Utstillingspass Kr. 200, - (NB! Enkelt 
billetter er ikke tilgjengelig)   
 Foredrag  Kr. 315,-
Ansikt til Ansikt Kr. 315,- / Kr. 185,- 
(rabatt for passholdere) 
Billedkritikk / portfoliovurderinger  
Kr. 500,-for 1 visning / kr. 1.500,- for  
5 visninger. 20 minutter pr. visning.

  Festivalpass og Dagspass inkluderer 
alt program, unntatt billedkritikk/portfo-
lio vurderinger og Ansikt til Ansikt.  Pas-
set er personlig. Passholdere får rabatt 
på Ansikt til Ansikt, kr. 185,-
   Utstillingspass er gyldig på alle utstil-

lingene i hele perioden, 23. april  
– 5. mai. Passet er personlig.
Spesialpriser for studenter og medlem-
mer av NSFF, NFF, IFF, PK, NJ, NRF. Ta 
kontakt med deres respektive foreninger 
Se www.nle.no eller kontakt festivalkon-
toret for mer informasjon.

Festivalkontoret finner du i Nordic Light – house of Photography. her får du 
all informasjonen du trenger. Skal du hente festivalpass, dagspass og billetter 
kan du gjøre det her. du kan komme innom og reservere billetter til foredrag og 
Ansikt til Ansikt. Kjøpe utstillingspass for å se på utstilingene. Bøker, t-skjorter, 
postere etc. for salg. Booking av billedkritikk / portfolio. registrering som kan-
didat for å delta på Photographic graduate of the year. tapt og funnet. i det hele 
tatt, er det noe du lurer på vedrørende programmet, så stikk innom for en prat. 

AdrESSE  e  Nordic Light – House of Photography,  
Konsul Knudtzonsgt 4B, Kristiansund

tELEFoN  e 71 48 92 38 (kontor) / 906 49 502 (Kristin E. Nekstad)
EPoSt  e nle@nle.no
WEB  e www.nle.no

festivalkontorets åpningstider

mANdAg 22. APrIL – LørdAg 27. APrIL e kl. 08.00 – 21.00
SøNdAg 28. APrIL e kl. 12.00 – 16.00
mANdAg 29. APrIL – FrEdAg 3. mAI e kl. 12.00 – 18.00
LørdAg 4. mAI – SøNdAg 5. mAI e kl. 12.00 – 16.00

festivalkontoret

OBS! Pass og billetter kjøpes på festivalkontoret eller på  
www.nle.no/tickets – de selges ikke på de ulike utstillingsstedene.


