
Att resa är att leva 
Upplevelser av natur och kultur, både när och fjärran, sätter guldkant på 
tillvaron. Även om resan sker i en stol genom att se och lyssna till ett bra  
och inspirerat bildföredrag.

Vill ni följa med? 

Jag heter Mats Grimfoot och är professionell fotograf och biolog, sedan några 
år bosatt i Värmland. Jag erbjuder mina tjänster som uppskattad bildvisare 
och föreläsare, möten mellan resenären och publiken där inlevelsen är stor 
och ordet fritt.

Grimfoot Photography

Så in i Norden
Det här är föreläsningen som aldrig blir klar, utan 
står under ständig utveckling beroende på att jag 
är en aktiv fotograf. Nya bilder tillkommer, medan 
andra successivt måste väljas bort. 

Temat är öppet, och föreläsningen tar oss med 
på en resa från våren på det Öländska alvaret 
till mörkertidens Nordnorge. Allt från ren natur 
till kultur, sport och urbana miljöer ingår i detta 
tvärsnitt av vad valda delar av Norden har att 
erbjuda!

Mina föreläsningar innehåller ett stort antal bilder, 
sammanlänkade av berättelser kryddade med 
fakta, anekdoter, humor och annat som passar in i 
respektive föreläsningstema. 

I huvudsak trivs jag i naturen, men drar mig 
inte för att besöka städer och blanda in historia, 
samhällskritik, arkitektur, filosofi, klimatfrågor...

Läs gärna mer om de program jag erbjuder nedan!

www.grimfoot.se
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Nu även digitala bildföredrag!
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USA - från Stilla havet till Klippiga bergen
På vår resa genom den storslagna amerikanska 
naturen kommer vi att uppleva allt från 
saltstänkta kuster med havsanemoner och 
sjöelefanter till världens första nationalpark, 
Yellowstone, där bisonoxar och geysrar sätter  
en en urtidsprägel på landskapet. 

Däremellan ska vi bland annat försöka mäta oss 
med gigantiska träd, se förödelsen av ett brutalt 
vulkanutbrott och längta efter vatten bland 
sonoraöknens kaktusar. Under resans gång ska 
vi dessutom skänka en tanke till en skotskfödd 
naturforskare och jämföra två republikanska 
presidenter. 

Lets go!

NYHET 2021!(tillgängligt från 1 april)
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Nahanni - äventyr i Kanadas vildmark
Följ med på en 35 mil lång kanotfärd i Northwest 
Territories! Där pälsjägare och guldvaskare i början 
av 1900-talet sökte lyckan finns idag en nationalpark 
med floden South Nahanni i centrum. 

Det storslagna landskapet bjuder på höga berg, 
djupa canyons och vattenfall. Våra lägerplatser 
hemsöks av hungriga ekorrar och tjuvaktiga fåglar, 
nätterna bjuder på spöklika norrsken. I de milsvida 
skogarna, som till stor del härjats av bränder, rör sig 
bland annat björn, varg, piggsvin och ren. 

Det här är en resa ni inte vill missa...



Svalbard, svart kol och vita björnar
Ögruppen Svalbard är känd för sina storslagna 
landskap och det rika djurlivet, men rymmer 
också flera samhällen och en intressant historia. 
Följ med på en spännande resa bland valrossar, 
isbjörnar, fjordar, glaciärer och kolgruvor!

Vi utgår från den livliga centralorten 
Longyearbyen och passerar de ryska kolbyarna 
Pyramiden och Barentsburg, går på fjällvandring 
och tar båten till drivisen, Monacobreen, 
Hinlopenstretet och flera andra spännande 
platser. 
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Afrika - vilt och vackert
Vi tar oss fram med bil, båt och helikopter i 
flera länder för att stifta bekantskap med denna 
spännande kontinent. Vi sveper förbi savanner, 
berg, slätter, floder och vattenfall på vår färd.

Äventyret tar oss till möten med den färgstarka 
befolkningen och leder vidare till upplevelser av 
elefanter, zebror, lejon, apor och andra vilda djur i 
sin rätta miljö. 

Jag längtar tillbaka. Hoppas du också kommer att 
göra det!
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Grönland, en berättelse om livet på 
marginalen
Världens största ö täcks till 80 % av is, och är ett 
i stort sett väglöst land. Föreläsningen innehåller 
bilder från två av västra Grönlands samhällen 
med omgivningar, Kangerslussuak och Ilulissat. 
Två byar med vitt skilda historiska grunder och 
förutsättningar.

Föreläsningen tar er med på en resa till en 
nedlagd amerikansk flygbas, ett världsarv, is, 
valar, färgsprakande hus, slädhundar, språkliga 
förvecklingar och en hamn med såväl trängsel som 
ljugarbänk. Den tar också upp frågor som hur man 
drar elkablar och begraver sina döda när det inte 
går att gräva, hur man tar sig runt på ön, och vad 
som händer lokalt när isen smälter.

Utrustning och förutsättningar
Jag har egen utrustning, det vill säga dator, 
projektor och, om så behövs, en duk på ca 3 x 2 
meter på eget stativ samt högtalare med mygga. 

Det enda ni behöver hålla med är lokal, publik och 
ett bord att ställa projektorn på. En skvätt kaffe ser 
jag som en välkommen bonus.

Ett bildföredrag tar ca 1 timme, men kan anpassas 
efter önskemål. Det går också att ta en fikapaus i 
föredraget.

Jag har möjlighet att visa bilder alla dagar i veckan, 
alla tider på dygnet.

Antalet deltagare är från 1 till vad lokalen medger. 

Tänk på att:

 - det är bra om lokalen kan mörkläggas. Det 
behöver inte bli kolsvart, men bilderna syns 
bättre om det inte är för ljust.

 - undvik gärna krockar med andra aktiviteter 
i samma eller angränsande lokal, så får vi ut 
maximalt värde ur bildföredraget.

 - jag behöver tillgång till lokalen 1 timme innan 
för att hinna rigga tekniken. Att plocka ihop tar 
ca en halvtimme.

Läs mer om hur digitala föredrag fungerar på  sista sidan, där hittar du min teknikguide!
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Svartån - från Fasaskogen till Oset
Det finns många Svartåar i vårt land, de 
flesta helt oskyddade. De hör till våra 
”vardagslandskap”, landskap vi lätt glömmer 
att vi har så stor nytta av. 

Likväl som vi satsar på att värna och vårda 
våra nationalparker, naturreservat och andra 
naturpärlor måste vi tänka på hur vi hanterar 
övriga mark- och vattenområden. Det är så 
mycket som är kopplat till våra bäckar, åar 
och älvar. Inte bara växter och djur, utan 
också samhällen och industrier, båtar och 
flöten, kraftverk och laxtrappor, dricksvatten 
och avlopp, vägar och broar, kulturarv och 
framtid. Och mycket mer.  

Vattendrag att vara rädd om. Som just den här 
Svartån - från Fasaskogen till Oset.
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Vinterbilder - en resa bland snö och is
Med tilltagande klimatförändringar blir 
vintrarna mildare och snöfattigare. Men 
visst har det sin tjusning med knarr under 
vinterkängorna, snötyngda träd och 
gnistrande vinternätter? 

Här bjuder jag på en vintrig kavalkad av 
bilder från Sverige och Norge. Snö och is 
utlovas, och med lite tur kan det bli norrsken 
också!
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Ekonomi
Jag innehar F-skattsedel, och föredragen 
faktureras i efterskott med 30 dagars förfallotid. 
Priset för en föreläsning är 2800:- + moms. I 
tillämpliga fall tillkommer resekostnad (jag 
utgår från Sunnemo, Värmland). Digitala 
föreläsningar är av naturen resefria. 

Övrigt
Jag ordnar med affischer i pdf-format till bild-
föredragen. Bara att skriva ut och sätta upp! 

 
Kontakt
Kontakta mig gärna om ni har frågor eller  
vill boka! 

mats@grimfoot.se       
072-234 00 11
                                  Vänliga hälsningar

                              Mats Grimfoot  

Kambodja, en stökig historia
Inklämt mellan Thailand, Laos och Vietnam ligger det lilla 
landet Kambodja. Trots en brokig historia och en hårt prövad 
befolkning är det aldrig långt till sevärdheter och leende 
människor.

Följ med till huvudstaden Phnom Penh, flytande byar, 
krigsminnen, buddhastatyer, risfält, tegelfabriker, apor  
och djungeltempel! 

Vem är Mats Grimfoot?
På min meritlista finns tävlingsframgångar såväl 
lokalt som nationellt och internationellt (inte 
mindre än ett 50-tal internationella utmärkelser 
fördelade på mer än 10 länder).

Jag har en yrkesexamen för naturfotografer i 
Finland, och är publicerad i bland annat Camera 
Natura och magasinet Natur & Foto. 

Men inte minst är jag en god talare!

 
Referens                                

Jag har under flera år anlitats på äldre-, demens- 
och vårdboenden i Karlstads kommun. Stäm 
gärna av med akivitetssamordnare Christina 
Ljunggren Nordenborg hur mina bildföredrag 
har tagits emot:

christina.ljunggren.nordenborg@karlstad.se 
054-540 58 53 



Digitala bildföredrag m
ed M

ats G
rim

foot

Så här går det till!

Det kan låta både krångligt och avskräckande m
ed digitala 

bildföredrag. M
en det funkar! Här kom

m
er en guide till hur 

det går till. Dessutom
 gör vi ett

 test innan vi kör igång. Skulle 
vi av någon outgrundlig anledning inte lyckas så avbokar vi, 
kostnadsfritt

. 

N
i tar ingen risk, m

en har en förbaskat fin m
öjlighet till  

en livfull upplevelse trots pandem
ins restriktioner.

1. Inbjudan från m
ig

Jag bjuder in er till ett
 

videom
öte m

ed plattf
orm

en 
Zoom

. N
i får, via e-post, en 

länk som
 ni klickar på. 

Ladda ned och installera 
Zoom

 enligt den instruktion 
som

 kom
m

er upp. Anslut till 
m

ötet.

2. Kom
m

unikation 

N
är vi fått

 kontakt via 
Zoom

 börjar jag sända 
bild och ljud till er lap-
top, och ni sänder bild 
och ljud till m

ig. 

3. Placering

N
i ställer er laptop så 

att
 laptopens kam

era 
visar publiken, så att

 vi 
kan vinka till varandra. 
Det här är inte TV, det 
är tvåvägskom

m
unika-

tion!

4. Inställningar

Sedan kollar vi inställ-
ningar för ljud och 
bild,  så att

 allt funkar 
från er laptop till pro-
jektorn och högtalar-
na. Jag hjälper till om

 
det behövs!

5. Digitalt bildföredrag

N
u kör vi! Det är bra om

 någon 
sitter nära laptopen och kan 
förm

edla frågor och synpunkter 
från publiken, så får vi till dialo-
gen på bästa sätt

. 

M
ats G

rim
foot, 

föredragshållare
Internet

Er laptop

Projektor och  
högtalare

Projektorduk  
(alternativt storbilds-TV)

N
ytti

ga länkar om
 ni vill förbereda er:

Ladda ned Zoom
:  

htt
ps://zoom

.us/dow
nload

Kort film
 om

 Zoom
 på Youtube:  

htt
ps://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=PcU
gz-j3SPI 
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