
Se vad som händer under
festivalen, dag för dag.
Under två dagar kommer vi att leva i en värld fylld av gatufoto.
Vi har satt ihop ett föreläsningsprogram som ska täcka upp alla krav på inspiration och 
egen personlig utveckling. Det är med stolthet vi presenterar vad som kommer att hän-
da dessa dagar. Tänk sedan också på att du själv är en mycket viktig del i upplevelsen.
Utöver föreläsningarna pågår mingel, nätverkande och utställningar löpande.

2-3 september 2022

Dag ett
Fredag 2 september 2022

Dag två
Lördag 3 september 2022

15:00 Invigning
15:30 Claes Hillén - Nothing burns like the cold
17:00 Fabian Schreyer, Tyskland - A visual diary 
18:30 Malin Jochumsen - Moskva   
20:00 Nils Jorgensen, UK - Photography is your Best Friend.  
20:45 Middag, mingel och pub

10:00 Polly Rusyn, UK - The Importance of Ideas 
11:30 Johan Jehlbo - Blixt i gatufoto, mer än bara ljus  
12:15 Extra lång lunch   
14:15 Roza Vulf, Italien - Floating World   
15:45 Pecha Kucha, sex fotografer visar 20 bilder var* 
17:15 Prisutdelning  
18:00 Anders Petersen - Idé om närmandet  
19:00 Avslutningsparty

Plats för festivalen
Vegabryggeriet
Manufakturgatan 2, Ringön 
Det är hur lätt som helst att ta sig dit.
Cykla går förstås utmärkt, eller
spårvagn 5, 6, 10 och 13. Hållplats
Frihamnen. Att promenera från
centralstationen över Hisingsbron tar
ca 10 minuter.

Hur tar du dig hem?
Simma (350 meter till Gullbergskaj).
Buss 47
Taxi
Kroka arm och promenera
tillbaka till stan i grupp.
Knacka på hos någon av
alla coola husbåtar.

*Pecha Kucha
Under en timma visar sex gatufotografer 20 bilder var och berättar om dem.  

Varje bild visas i exakt 20 sekunder. Detta kräver en del av både fotograf och publik.

Fotograferna, vilka alla är medlemmar i GGFF är: Niklas Lindskog, Carina Hedlund, Alan Arian, 
Martin Jakobsson, Ninni Andersson, och Saila Horttanainen. 

Find out more on
gothenburgstreetphotofestival.com


