
 

Arrangører:  

Biologisk Forening for Nordvestjylland og Nationalpark Thy Klasseværelset  

Program:  

 9.00. Ankomst til Hummer-

huset og introduktion til Fo-

tosprint og dagens tema. 

 10.00. Fotosprinten sættes i 

gang. 

 12.00. Sidste frist for at afle-

vere foto til dommerpanelet. 

 

Efter frokost anbefales I at ar-

bejde med Geologisk foto-

tidslinje på egen hånd.  

Målgruppe: 7.-9. klasser. 

Dato: 24. maj 2017 kl. 9-12. 

Sted: Hummerhuset, Ørha-
gevej 189, 7700 Thisted. 

Tilmelding: Efter ”Først til 

mølle” princippet senest den 
1. maj til  
jytte.gellert@me.com 

Pris: Deltagelse er gratis. 
Der er plads til en klasse.   

Fotosprint på nationalparkdagen 24. maj 

En dag som naturfotograf i Nationalpark Thy 

I anledningen af den internationale nationalparkdag inviterer vi en klasse 

til fotosprint i Klitmøller. 

Fotosprint går ud på, at du bliver introduceret til et emne, som du efter-

følgende skal gå ud og tage billeder af inden for den tidsgrænse, som er 

afsat. Herefter skal du  udvælge det billede, som du selv synes viser em-

net bedst og som tillige er et godt billede. 

 

Det er muligt, at få besøg af fotograf Jytte Gellert på skolen før foto-

sprinten, hvis der er ønsker om at få nogle gode fif om fotografering. 

 

Dette års tema for nationalparkdagen er ”Changing climate- changing 

parcs” som skal gøre os opmærksom på klimaforandringernes betydning 

for naturen og mennesker, og hvad vi kan gøre, for at reducere belast-

ningen.   

Link til Europarcs side med information om nationalparkdagen.  

 

Der er præmier fra Nationalpark Thy til de fem bedste fotos. Vinderne 

offentliggøres senere på eftermiddagen på Biologisk forening for Nor-

vestjyllands facebookside. 

 

Husk tøj der passer til at være ude i det friske forårsvejr. 

Skolen sørger selv for transport i henhold til Thisted Kommunes trans-

portordning. 

 

Tag familien med til Fotosprint 

samme aften i Klitmøller 

Samme aften kl 17 er der en offentlig 

fotosprint samme sted, som alle er 

velkommen til at deltage i. Deltagelse 

kræver dog tilmelding senest dagen 

før  kl. 15 på www.urlen.dk/x6f 
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http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy38/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy38/
http://www.europarc.org/nature/european-day-parks/
https://www.facebook.com/groups/327312127005/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/327312127005/?fref=ts
http://urlen.dk/x6f

