BILDSPEL – BILDPROGRAM – FÖRELÄSNINGAR
av FOTOGRAF INGE NILSSON
FJÄLLSOMMAR
När våren och sommaren kommer längtar både samen och fjällvandraren till fjällen.
Detta bildspel skildrar stämningsfullt längtan till, resan till och upplevelser i de
svenska fjällen. Bildserien börjar med en snabbrapsodi genom vårt land upp till fjällen
– i första hand Sulitelma, Sarek och Argjeplogsfjällen. Bilderna visar landskap i stort
och smått, växter, samer och samekultur. Ljudet består av musik, lyrik och fågelsång.
Vid dubbeltimma visas som inledning ett informativt bildprogram om fjällens natur.
Bildspel (övertoning och ljud) och bildprogram med tal. Enkel och dubbeltimma.

Suliskongen och Salajeknaglaciären i Sulitelma

Blomsterprakten i Tarradalen

FJÄLLEN OCH MÄNNISKAN
Människans förhållande till fjällen skiftar. Det naturligaste har samerna haft.
Bildspelet visar hur den äkta, ej motorburna, friluftsmänniskan upplever fjällen.
Bilderna innehåller tre blandade teman. Ett stämningsfullt med landskap och
blommor, ett med friluftsmänniskor i aktivitet samt ett som visar på hur
friluftsmänniskan ser på den fruktansvärda förstörelsen av fjällvärlden. Ett bildspel
med ett angeläget budskap. Ljudet består av musik, lyrik och fågelsång.
Vid dubbeltimma visas som inledning ett informativt bildprogram om fjällens natur.
Bildspel (övertoning och ljud) och bildprogram med tal. Enkel och dubbeltimma.

DAN ANDERSSONS FINNMARK

Luossastugan i Skattlösberg

Bränntjärnstorpet – Dan Anderssons fars hem

Ett stämningsfullt och lärorikt bildspel som främst visar dagens finnmark i Grangärde i
södra Dalarna. Den har inte förändrats så mycket sedan Dan Anderssons tid och bär
många spår sedan forna dagar. Några reproduktioner i svart/vitt knyter an bakåt till
den tid då författaren vandrade dessa stigar. Bilderna och musiken tar oss med på en
vandring genom Dans marker och liv samt visar vacker natur och intressanta
kulturlämningar.
Ljudet består i huvudsak av Dan Anderssons diktning och musik.
Vid dubbeltimma visas som inledning ett bildprogram med information om finnmarken
och Dan Andersson samt bilder från en cykeltur genom finnmarken.
Bildspel (övertoning och ljud) och bildprogram med tal. Enkel och dubbeltimma.

DALARNAS NATUR OCH KULTUR
Dalarna är ett stort mångfacetterat landskap med vacker natur som skiftar från fjäll i
norr till jordbruksslätter i söder. Däremellan finns de klassiska turistområdena kring
Siljan som både ur natur- och kultursynpunkt är hjärtat av Dalarna. Trots omfattande
turistexploatering ända sedan slutet av 1800-talet är Dalarna det landskap som bäst
bevarat sin gamla kultur. Här finns Zorns och Carl Lars-sons miljöer i stort sett
bevarade. Bildprogrammet visar några provbitar från detta fantastiska landskap.
Bildprogram med övertoning och tal. Dubbeltimma.

Ärteråsens fäbod i Rättvik

Port i Himmelsberga på Öland

SVENSK BYGGNADSKULTUR
Våra hus är en viktig del av den landskapsbild som vi dagligen kommer i kontakt
med. Speciellt gäller detta ute på landsbygden med dess ofta kulturhistoriskt
värdefulla miljöer som det gäller att slå vakt om. Detta bildprogram visar
byggnadernas historik och utveckling, olika typer av byggnader och hur dessa
varierar i olika delar av landet. (Många bilder från Dalarna.) Många bilder på gamla
fina hus. Vidare ges råd i byggnadsvård samt bildexempel på både rätt och fel
renoverade hus.
Bildprogram med övertoning och tal. Dubbeltimma.

PÅ SPELMANSSTÄMMA OCH HÄLSINGEHAMBO
Ett folkmusik- och folkdansprogram med inslag av vacker natur och gammal kultur.
Bilderna berättar intressant och upplevelserikt om spelmanstämmorna i Delsbo,
Bingsjö och Ransäter – de största och mest välkända i Sverige – samt Hälsingehambon som är en VM-tävling i hambodans genom Ljusnans dalgång. Programmet har
fläkt och färg, bla visas massor av folkdräkter.
Vid dubbeltimma visas som inledning ett bildprogram med information om folkmusik
och spelmansstämmor. De flesta bilderna är från 1970-talet.
Bildprogram med övertoning, ljud och tal. Enkel- och dubbeltimma.

Spelmansstämma i Bingsjö, Rättvik

Spelmansstämma i Boda, Rättvik

GAMLA TING – LITE ANTIKKUNSKAP
En lite annorlunda föreläsning. Istället för bilder har jag med mig en låda med gamla
saker – ett litet axplock ur min digra museisamling. Jag visar både vanliga och
sällsynta föremål och berättar lite om deras ålder, tillverkning, användning och
intressanta historia. Samtidigt kan publiken ställa frågor. Ett improviserat föredrag
som inte vänder sig till antikexperten utan den stora allmänheten. Ej lämplig för en
stor publik. Publiken kan också uppmanas att ta med sig egna gamla föremål för
analys. Dock ej värdering.
Visning av gamla saker, tal. Dubbeltimma.

Selknä daterat 1840 och kruthorn

Dörrlås från medeltiden

ÖVRIG INFORMATION
Pris efter överenskommelse. Moms, resekostnad och ev. traktamente tillkommer.
Projektorer och ljudutrustning medföres. Finns bra duk används den.
Jag har fotograferat systematiskt sedan 1965. Blev yrkesfotograf 1970 och är frilans
sedan 1972. Arbetar främst med press, där jag även skriver texter, men har även
gjort bildprogram/bildspel sedan början av 1970-talet. Fotointresset har förenats med
intresset för natur och kultur och jag har bilder från samtliga landskap i Sverige. Ett
flertal fjällresor har företagets mellan 1964 och 1999 och jag har deltagit i sex
Argaladeiexpeditioner varifrån många av bilderna kommer.
Är även antikhandlare med affär och mässförsäljning, specialité: allmoge
Har varit/är aktiv/medlem i Fältbiologerna, Argaladei, TVM, Friluftsungdomen,
Sveriges Speleologförbund, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, hembygdsföreningar på lokal- och riksplan, mfl.

Kommer från Blekinge men har bott i Småland större delen av mitt vuxna liv –
Rydaholm och Hjortsberga. På sommaren och efter hand halva året har jag bott i
Leksand och Rättvik och sedan 2004 bor jag permanent i Övre Gärdsjö.
Programmen beställes
genom:
Inge Nilsson
Övre Gärdsjö lv 58
795 92 Rättvik
Tel. 0248-14495, 0708623820
e-mail: inils@algonet.se
Min gård i Övre Gärdsjö

VÄLKOMMEN MED DIN BESTÄLLNING!

