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VILDERE
NATUR
OG SKOV
I DANMARK

BILLETTER OG RESERVATION
1. Filmfestival – billetten gælder hele dagen
2. Naturfilm for børn – søndag

100 kr.
50 kr.

Billetter reserveres på www.kinorevuen.dk
MAD OG DRIKKEVARER
Frokost kan du købe (og forudbestille) hos Papa’s Pizza eller Lagos
Pizzeria lige rundt om hjørnet. Meny i Skørping sælger færdiglavede
salater.

Lørdag 19. november

Kaffe, te, øl, vin, vand, slik og popcorn kan købes i Kinorevuens café.

kl. 10–18
Kinorevuen
Sverriggårdsvej 2
9520 Skørping

Grafisk tilrettelæggelse: www.glindvad.dk

ROLD SKOV NATUR- OG KULTURCENTER
c/o Teknisk Sekretariat
Tlf. 23 33 50 88
Østergade 21
projektleder@roldskov.info
9510 Arden
www.roldskov.info

www.roldskovfilm.dk
– mere end bare billeder

ROLD SKOV
NATURFILMFESTIVAL
2016
PROGRAM lørdag 19. november

“SKOVEN I VORE HJERTER”

I flere end 30 år har den svenske natur- og miljøfilmer Boris Ersson lavet
film og bøger om mennesker, som vier deres liv til at redde klodens fineste,
gamle skove. Hovedpersonen i hans store film projekt ”Skogen i våra
hjärtan” er biologen Mats Karström fra Jokkmokk, som snart har reddet
150 skove fra motorsaven. Boris viser også eksempler fra Rusland, Samoa,
Hawaii, Amazonas og Indien.
”SKOGGANGSMANN”

VELKOMST

KL. 10.00

”VILLESTRUP Å: TILBAGE TIL NATUREN – 2”

KL. 10.10

/Peter A. Larsen og Uffe Westerberg.
Filmen følger 20 års arbejde med at genskabe Villestrup Å som et naturligt vandløb. Åen er i dag et af de mest fiskerige vandløb i Danmark, og
den enestående natur i ådalen blomstrer.
SKAGEN ODDE – DANMARKS VILDMARK

KL. 11.30

Forfatteren, naturfotografen og debattøren Rune Engelbreth Larsen har
fostret en plan for at omdanne 1000 km2 offentligt ejede arealer til
”naturnationalparker”. Vi skal se og høre, hvordan det kan lade sig gøre
– blandt andet i Rold Skov.
FROKOSTPAUSE

KL. 12.30

”MADAGASCAR – KAMÆLEONERNES LAND”

KL. 13.15

/Adam Schmedes.
En personlig skildring af dette minikontinent med en enestående naturskove og en utrolig artsrigdom af dyr og planter. Fokus er på øens kamæleoner: de største, de mindste og de mest farvestrålende. Vi præsenteres
også for dilemmaet med børn, der indsamler truede dyrearter for at tjene
til livets opretholdelse.
”LIFE ON THE MOTHER RIVER”

KL. 14.15

Remek Meel tilhører den unge generation af filmskabere i Estland. I denne
prisbelønnede film følger vi Remek og hans søn Saas under en rejse på en
estisk flod og i de omliggende vådområder. En personlig fortælling med
et væld af sjældne optagelser af fugleliv, bævere, oddere og andre dyr.
(Engelsk speak)
KAFFEPAUSE

KL. 16.45

Arne Nævra og Torgeir Beck Lande er kendte for deres fantastiske serie
”Norske Naturperler”. I denne film skal vi langt ud i skoven og følge en
tjur-leg, men vi skal også dybt ned i natur-skovens mytiske verden med
hjælp fra norske folkesagn forfattere og digtere. En anderledes naturfilm,
hvor fantasi og virkelighed flyder sammen.
SLUT OG TAK FOR I DAG

KL. 17.45

KL. 10.45

/Bo Skelmose.
Klithederne på Skagen Odde er enestående natur med et sjældent planteog dyreliv. Vi skal tæt på sortbrun blåfugl, hedepletvinge, nordisk myreløve, firben og strandtudser, og vi skal følge kampen mod rynket rose, der
kvæler klitheden, hvis den ikke fjernes.
”VILDERE NATUR I DANMARK”

KL. 15.45

KL. 15.15

>>

ROLD SKOV
NATURFILMFESTIVAL
ISÆR FOR BØRN
PROGRAM søndag 20. november kl. 14-16

“NATURFILM – ISÆR FOR BØRN”
KINOREVUEN, SVERRIGGÅRDSVEJ 2, 9520 SKØRPING
Kinorevuen, Dansk Naturfilmforening, Rebild Naturskoler og Rold Skov
Natur- og Kulturcenter præsenterer et særligt program for de 6 – 12-årige.
Forældre og bedsteforældre er også velkomne.

“LIVET PÅ MODER FLOD”

KL. 14.00

Drengen Saas fra Estland er på filmoptagelse med sin far, Remek. Saas får
lov at filme bævere og andre dyr, og han overnatter med faderen i et fotoskjul dybt inde i skoven. Ind imellem vil han også bare lege. (Dansk tale)
PAUSE

KL. 14.30

”DANSKE NATURFILM FOR BØRN”

KL. 14.45

En dyresafari med filminstruktøren Adam Schmedes, der laver både flotte
og sjove naturfilm for børn. Du kan se film om hvaler, edderkopper og
grise.

