
 

Med kunstnerisk leder Morten Krogvold i spissen, går Nordic Light 
International Festival of Photography av stabelen i Kristiansund.  
 
Under noen intense festivaldager samles internasjonale fotolegender, 
fremadstormende fotografer, fotofagsstudenter og andre med foto-, kunst- og 
kulturinteresse i den røffe, sjarmerende og intime kystbyen Kristiansund for påfyll og 
inspirasjon. Vil dere bli med?   
 
Dette er Nordic Light International Festival of Photography 
Hvert år inviterer vi rundt 20 gjestefotografer til festivalen. De fleste deltar med både 
foredrag og utstilling. Programmet for 2018 er ikke ferdig enda, men vi kan likevel 
love et spennende og variert festivalprogram av meget høy kvalitet. Fem dager 
fullpakket med foredrag, utstillinger, gallerisamtaler, festivaltog, morgenfilm, 
festivalpub, talkshow og mer. 
 
Disse er klare for Nordic Light 2018:  
Joyce Tenneson - Olivia Parker - Roger Ballen & Asger Carlsen – Akseli Valmunen  
 
Intime og unike omgivelser muliggjør helt spesielle møter mellom våre 
gjestefotografer og festivaldeltakerne. På Nordic Light fotofestival kan du møte 
fotoverdenens stjerner ansikt til ansikt på utstillinger, foredrag eller på festivalpub. 
 
Dette kan du oppleve under Nordic Light i Kristiansund 
 
• gå i festivaltog og se på åpningsshow 
• starte dagen med gratis morgenfilm 
• høre spennende foredrag fra verdensledende fotografer 
• ta del i inspirerende historier  
• se mange flotte fotoutstillinger 
• bli med på galleritur med fotografene 
• møte interessante mennesker på festivalpub 
• kjøpe kunst fra våre festivalfotografer 
• kjøpe en bok og få den signert av din favorittfotograf  
• og mye, mye mer ...! 

KLUBBTUR TIL NORDIC LIGHT FOTOFESTIVAL I KRISTIANSUND 

Bli med på vårens  
vakreste fotoeventyr!  
Kristiansund, 25.-29. april 2018 

 



				  
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
«I really loved every second! Morten Krogvold's passion is 
intoxicating and everyone's commitment is world class.»  
- Mona Kuhn, guest photographer in 2017  

 
 

Høres dette spennende ut? Kontakt oss for et uforpliktende 
tilbud!  
 
KONTAKTINFO:  
 
Nordic Light Events AS 
Postboks 78 Sentrum, 6501 Kristiansund N  
Telefon 984 85 551 / Epost nle@nle / www.nle.no / Org.nr.: 989 685 414 MVA 
 
Kontaktperson: Erika Indergaard, erika@nle.no, mobil 402 46 474  
 
FØLG OSS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/nordiclightfestival OG  
INSTAGRAM www.instagram.com/nordiclightevents  
 
Vi tar forbehold om endringer i festivalprogrammet.  

Albert Watson er av de legendariske 
fotografene som har gjestet Nordic Light. 
Foto: Odd Inge Teige  
	

Amerikanske Mona Kuhn, gjest i 2017, 
signerer sin bok i vår galleributikk.  
Foto: Tommy Rustad  
	

Finske Elina Brotherus møter festival-
besøkende ved sin utstilling under 
festivalen 2017. Foto: Tommy Rustad	

Den norske motefotografen Sølve 
Sundsbø i samtale med Morten Krogvold 
og Mikkel Aaland. Foto: Tommy Rustad 
Rustad	



TURFORSLAG OG PRISEKSEMPLER  

Nordic Light International Festival of Photography 
25.-29. April 2018 i Kristiansund  
 

Nordic Light Festivaltur, fra kr 4.795 per person. Dette får du:  
 
• 4 overnattinger med frokost i delt dobbeltrom på 3* hotell sentralt i Kristiansund 

(Astoria Hotel eller lignende), onsdag til søndag 
• Nordic Light Festivalpass - adgang til alle dagforedrag og utstillinger under hele 

festivalen, samt aktiviteter som festivalpub, gallerisamtaler, boksigneringer etc.  
• Festivalkatalog  
• Lunsjpose fra Krogvold Kafé torsdag til søndag (torskeburger/wraps etc. og 

mineralvann)  
• Felles klubbmiddag på lokal restaurant (Mætt og Go eller lignende) valgfri kveld  
• Rabatt på billetter til kveldsshowet Ansikt til Ansikt  

 

Nordic Light Festivalweekend, fra kr 2.895 per person. Dette får du:  
 
• 2 overnattinger med frokost i delt dobbeltrom på 3* hotell sentralt i Kristiansund 

(Astoria Hotel eller lignende), fredag til søndag 
• Nordic Light Weekendpass - adgang til alle dagforedrag og utstillinger fra og 

med fredag kl. 12.00 og gjennom hele festivalen, samt andre aktiviteter som 
festivalpub, gallerisamtaler, boksigneringer etc.  

• Festivalkatalog  
• Lunsjpose fra Krogvold Kafé, lørdag og søndag (torskeburger/wraps etc. og 

mineralvann) 
• Felles klubbmiddag på lokal restaurant (Mætt og Go eller lignende) valgfri kveld  
• Rabatt på billetter til kveldsshowet Ansikt til Ansikt.  

 
Prisene forutsetter minimum 10 personer og med forbehold om tilgjengelighet. 
Bestilling innen 31.12.2017. Betaling innen 15.03.2018. Faktura på 20% depositum 
må betales innen 3 uker etter bestilling.  
 
Hvis ønskelig kan dere oppgradere pakkene med overnatting på festivalhotellet 
Quality Hotel Grand, klubbmiddag på Bryggekanten Brasserie eller lignende og legge 
til flere felles måltider. Kontakt oss for å høre mer!   
 
TILLEGGSPRODUKTER (utvalg, flere produkter under utarbeidelse)  
• Fotoutflukt til øyperlen Grip sammen med flere av festivalens gjestefotografer. 

Båttur, omvisning og enkel lunsj (fellestur, onsdag 25. april kl. 10-14)   
• Fotoutflukt til Atlanterhavsveien eller med RIB (arrangeres etter avtale)  
• Workshop i forkant eller etterkant av festivalen (eks. Masterclass printing, 

naturfotografering)  


