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PRESSEMEDDELELSE 
 

Årets Pressefoto på Naturama 
 
Premieren på Årets Pressefoto er i år flyttet til Naturama i Svendborg. 
 
Når statsminister Mette Frederiksen og Pressefotografforbundet offentliggør vinderne i 
Årets Pressefoto fredag den 7. maj, bliver det uden selve fotografierne. For selve udstillingen 
har i år, for første gang, premiere uden for København – på Naturama i Svendborg.  
 
”Det er en stor cadeau til kulturbyen Svendborg og Naturama, at vi er blevet udvalgt’, siger 
Mette Thybo, direktør for Naturama. ’Vi glæder os vildt til at vise alle de bedste af årets 
fotografier frem – både vinderfotografierne og alle de nominerede”.  
 
”Vi har nu i mange år blandet kultur med natur på Naturama, og Årets Pressefotos passer 
godt ind i dette ’kulnatur’-koncept. Gæsterne kan, udover at se Årets Pressefotos, besøge 
den nye særudstilling Dyredufte - Dyre Dufte med dyredufte og parfumer, og opleve den 
nye, store Café Foderbrættet og de nye udedørs arealer, efter at vores om- og tilbygning er 
blevet færdig.  Det er en helt fantastisk mulighed for at vise hele vores hus frem ikke bare til 
fotoentusiaster og mediebranchen, men også nye og gamle gæster, og, måske især, 
skoleklasser, som får mulighed for at tilrette undervisningen efter billederne” siger Mette 
Thybo. 
 
Sisse Stroyer, formand for Pressefotografforbundet: ”Det er vores ønske, at Årets Pressefoto 
kommer ud i så stor en del af landet som muligt. Derfor er vi rigtig glade for, at Naturama vil 
vise og åbne udstillingen i år og har muligheden og pladsen til det. Vi glæder os over 
samarbejdet og til at kunne give publikum en lærerig og god oplevelse”. 
 
”Naturama har efterhånden haft mange fotoudstillinger. Sidste år viste vi foto-stacking 
udstillingen Hemmeligheder i Dybet - Fisk Helt Tæt På. I år har vi allerede været vært for 
DR’s store fotokonkurrence Vores Natur, og senest har vi afholdt fotokonkurrencen Skyd På 
Naturen i et samarbejde med Fyens Stiftstidende, Fyns Amtsavis og Fjord&Bælt” slutter 
Mette Thybo. 
 
Årets Pressefoto vises i Naturama’s 8-kantede store sal. Udstillingen er åben for publikum 
fra lørdag den 8. maj klokken 13.00 og varer til den 5. juni. 
 

 


