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– mere end bare billeder
BILLETTER OG RESERVATION
1. Filmfestival – hele dagen
inkl. kaffe og isvand, frokost og eftermiddagskage
2. Filmfestival – formiddag
inkl. kaffe og isvand
3. Filmfestival – eftermidddag
inkl. kaffe, kage og isvand
4. Naturfilm for børn

OTTE TIMER
FEM FILM
FEM LANDE
MØD TRE
FILMSKABERE

250 kr.
100 kr.
150 kr.
50 kr.

Frokosten er økologisk, lun tærte med sprød salat, persillepesto og friskbagt brød fra ”Bagtanker”.
Kinorevuens café tilbyder et lille udvalg af økologiske varer bl.a. saft fra
Grønnegården og vin og øl samt frisk frugt.
Mere om programmet på www.roldskov.org og www.kinorevuen.dk
Billetter reserveres på www.kinorevuen.dk

Lørdag 30. oktober

PRAKTISK

kl. 10 - 18

Der er tog til døren. P-pladser findes tæt på biografen.
Vi følger naturligvis myndighedernes gældende anvisninger ift. Covid-19.

Kinorevuen

DEN NORDJYSKE AFDELING AF NATURFOTOGRAFER I DANMARK
UDSTILLER BILLEDER I KINOREVUEN
SKØRPING BIBLIOTEK UDSTILLER NATURBØGER MÅLRETTET BØRN

Sverriggårdsvej 2

BOGBY 9520 SÆLGER NATURBØGER I KINOREVUEN

9520 Skørping

Grafisk tilrettelæggelse: www.glindvad.dk

Rold Skov Naturfilmfestival arrangeres i samarbejde med Frederikshavn
Naturfilmfestival, der afholdes fredag den 29. oktober.
Se www.palads-teatret.dk

– mere end bare træer

ROLD SKOV
NATURFILMFESTIVAL
2021
PROGRAM lørdag 30. oktober

PETER WOHLLEBEN: TRÆERNES HEMMELIGE LIV

SLUT OG TAK FOR I DAG
VELKOMST

KL. 10.00

ULF MYRVOLD: FRA DIVIDALEN TIL DYREHAVEN
MØD PERSONEN BAG FILMEN

KL. 10.10

KL. 16.00

Den tyske skovforsker og naturforkæmper Peter Wohllebens verdensomspændende bogsucces er blevet til film. Wohlleben tager os med
til Sverige, Canada og Tyskland i en flot billedfortælling om, hvorfor
mennesket ikke kan eksistere uden sunde, frodige, varierede, mangfoldige og uberørte skove.
KL. 17.45

Norske Ulf Myrvold tager i sin søgen efter biologisk mangfoldighed på
en lang rejse, der fører os fra den vildeste natur i Dividalen Nasjonal
park i det nordlige Norge til den utrolige naturrigdom i Dyrehavens
kulturlandskab. Smuk, overraskende og tankevækkende.
STEFFEN KRIEGER:
BAYERISCHER WALD OG SUMAVA. EUROPAS VILDE HJERTE
MØD PERSONEN BAG FILMEN

KL. 11.10

Den tyske fotograf Steffen Krieger tager os med ud i det alpine grænse
land mellem Tyskland og Tjekkiet. I en blanding af film og still
billeder viser han os en natur, et dyre- og planteliv og stemninger,
som vi nok havde glemt stadig findes.
FROKOSTPAUSE

KL. 12.30

ULF MYRVOLD: NATUREN I FORANDRING
MØD PERSONEN BAG FILMEN

KL. 13.15

Klimaet i Norden bliver hastigt varmere, og sammen med menneskets
påvirkninger af landskabet giver det store ændringer i naturen. Ulf
Myrvold har sat sig for at undersøge og vise, hvad der sker med den
biologiske mangfoldighed i natur og kulturlandskab.
BJÖRN OBENIUS, GÖRAN ALM & OLA HÖGBERG:
TIVEDEN. DYR, NATUR OG MENNESKER
MØD PERSONEN BAG FILMEN

KL. 14.15

ROLD SKOV
NATURFILMFESTIVAL
ISÆR FOR BØRN
PROGRAM lørdag 16. oktober kl. 13-15.30 og
lørdag 23. oktober kl. 13-15.30

KINOREVUEN, SVERRIGGÅRDSVEJ 2, 9520 SKØRPING

Tiveden Nationalpark er et fantastisk naturområde ved den nordlige
del af Vättern. Tre svenske naturfotografer tager os med på en rejse
gennem årstiderne, hvor vi kommer helt tæt på los, bæver, elg, tjur,
traner, ugle, lom og mange andre små og store dyr. Vi møder også
nogle af de mennesker, som passer på området og dets rige arv af
håndværk og folkekultur.

Rold Skov Naturfilm Festival viser også naturfilm for de 7–12-årige.
Forældre og bedsteforældre er også velkomne.

Som bonus viser trioen et uddrag af en ny film om tjur-hannernes
parringsspil. Vi får tips til, hvordan man bedst oplever dette for
underlige og fascinerende skue.

DEN STØRSTE LILLE GÅRD

KAFFE- OG KAGEPAUSE

KL. 15.30

>>

NATURVEJLEDER LÆGGER OP TIL FILMEN

KL. 13.00

Naturvejleder Søren Risborg lægger op til filmen med bål, udstoppede
dyr og anden naturvejledning for børn.
KL. 14.00-15.30

Følg John og Molly Chester i denne underholdende, morsomme og
tankevækkende film om deres hårde, sjove og berigende arbejde
med at genskabe naturen på et lille landbrug i Californien. Mød
børn og hunde, gårdens husdyr og områdets vilde dyr. (Med danske
undertekster)

