


Vannets reise – fra kilden til havet. Ett tema – flere medier	


Biofoto Sørlandet sentral i utstillingen på Agder naturmuseum og botaniske hage	


Onsdag 3. september åpner utstillingen Vannets reise – fra kilden til havet. Biofoto Sørlandet har sammen med 
tekstilkunstneren Yvonne Ranestad laget en lyrisk utstilling med foto og tekstilbilder. Agder naturmuseum og botaniske hage 
har sammen med flere naturfaglige foreninger på Agder supplert hovedutstillingen med små faktautstillinger om livet i og ved 
vann og vassdrag i Agder-fylkene.	


Biofoto Sørlandet har tatt initiativet til utstillingen. De siste fire årene har de arbeidet med prosjektet sammen med kunstneren 
Yvonne Ranestad. I naturmuseet kan du se foto av vannets reise gjennom Agder-fylkene av 22 sørlandsfotografer og 
tekstilarbeider av Yvonne Ranestad. Disse er representert i boken med samme tittel, som også inneholder dikt av sistnevnte. 
Dessuten viser Arve Henriksen filmen Vannets reise med et stopp i Beverdalen, og Magne Myhren står ansvarlig for naturlyd 
fra kilde til hav.	


Museet presenterer glimt fra vannets reise fra fjellet til havet i form av bilder, tekst og levende materiale i beplantninger og 
akvarier i tillegg til plansjer og modeller av vann som nedbryter og fornyer. Ornitologisk Forening viser resultat av 
fugletellinger, spesielt av fossekall, mens Zoologisk Forening presenterer beverundersøkelsene de siste 50 år.	


Krypsivforskning ved Universitetet i Agder vil også bli presentert. Det samme gjelder «Vannregion Agder», som vil informere 
om den regionale Plan for vannforvaltning som er på høring i høst.	


Sammen med Den kulturelle skolesekken og kunstner Anna Berthelsen vil museet ha et opplegg for skoleklasser om Den 
hemmelige dammen.	


Utstillingen blir åpnet onsdag 3. september kl. 18.00 av museumsdirektør Sigmund Spjelkavik. Foredrag v/Anne-Lise 
Stangenes og Yvonne Ranestad. Film og naturlyd.	


Åpningstider: tirsdag til fredag kl. 10.00–15.00. Søndag kl. 12.00–16.00. Utstillingen varer til og med 17. november.	


Mer info på: 
http://biofotosorlandet.blogspot.no/ http://www.norsknaturfotofestival.no/images/nnff_dokumenter/VannetsReise-
frakildentilhavet.pdf http://www.naturmuseum.no/	


http://www.naturmuseum.no/

