TILL VILKET PRIS?
En föreläsning om miljardhandeln med
hotade arter och hur du undviker
att stödja den på semestern.

Markus Lutteman är journalist och författare till böcker
som ”El Choco”, Patrik Sjöbergs biografi och en serie
kriminalromaner i samarbetemed Mons Kallentoft.
Hans senaste bok ”Blodmåne” är en kritikerhyllad
thriller om tjuvjakten på noshörningar och handeln med
deras horn – en handel som förekommer även i Sverige. Under researchen besökte Markus de områden i
Sydafrika där tjuvjakten är som mest intensiv.

Tom Svensson är en världskänd bevarandefotograf
som under många år har arbetat med artbevarande på
Nordens Ark. Han har rest jorden runt för att fotografera hotade arter och spåra smuggelvägarna för den
illegala handeln. Boken ”Vid Vägs ände” som han skrivit och fotograferat tillsammans med Ola Jennersten
utsågs till Årets Pandabok 2017 av Världsnaturfonden.
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TILL VILKET PRIS?

En föreläsning och fotoutställning om miljardhandeln med hotade arter och hur du
undviker att stödja den på semestern.
Utställningen är producerad av Våra Gårdar i
samarbete med fotografen Tom Svensson och
består av 15 bilder som visas färdigmonterade
på vikbara skärmar.
Fotografierna av Tom Svensson visas på färdigmonterade
vikskärmar och visas i samband med föreläsningen.

Bokning: Föreläsning på 60 minuter kostar
10000 kr, exkl. moms, resa och ev. logi.
Att visa fotoutställningen 1-2 veckor kostar
2000 kr inkl. frakt. För bokning kontakta:
Anton Hjärtmyr, Konst- och kulturkonsulent,
0733 72 63 55, anton.hjartmyr@varagardar.se
Riksföreningen Våra Gårdar
Vi arbetar med demokratiska och alkoholfria
mötesplatser och ger service till mer än 500
medlemsföreningar över hela landet. Vi vill att
alla ska få möjlighet att uppleva kultur av hög
kvalitet. Med konsten skapar vi intressanta
mötesplatser där våra medlemmar blir viktiga
kulturarrangörer. Vi hoppas att dessa arrangemang skapar ett nätverk och en kontakt mellan
det professionella kulturlivet och den ideella
verksamheten.
www.varagardar.se

