
FOTODAGE VIBORG INVITERER TIL 
FOTOMARATHON I AUGUST

Lørdag 17. august kl. 12.00 - søndag 18. august kl. 12.00

I weekenden 17.-18. august er der folkefest i Viborg. Verdens vildeste døgn med 24 
timers løb, 24 timers dans, 24 timers cykling, 24 timers rock’n’roll - og et fantastisk 
fotoarrangement. Har du en fotograf i maven, så kom og vær med. Det er ganske 
gratis.

Gennem syv år har Fotodage Viborg markeret sig som en af Danmarks største fotobegivenheder. Gen-
nem tre uger i maj måned byder byen på udstillinger, arrangementer, foredrag og events i verdens-
klasse.

Nu tager Fotodage skridtet videre. I forbindelse med 24 Timer Viborg den 17.-18. august inviterer vi 
alle til at deltage i et vaskeægte Fotomarathon. Kom med dit kamera eller din mobiltelefon – og oplev 
glæden ved fotografi sammen med en masse ligesindede.

Gennem 24 timer skal du løse 24 opgaver. Det sker samtidig med, at tusindvis af løbere er i gang med 
at løbe rundt om Søndersø i Viborg til 24 timers løb, og der samtidig er 24 timers cykling, dans, musik 
og alt muligt andet.

Hver tredje time får du tre opgaver, som skal løses. Og der er præmier til vinderne af hver kategori.
Det er ganske gratis at deltage. Og har du ikke mod på at bruge et helt døgn, er du velkommen til blot 
at komme forbi og deltage i enkelte kategorier.

Hvis du vil være med i det hele, skal du tilmelde dig på forhånd på fotodage@medieskolerne.dk. 

Ellers er du velkommen til blot at møde op ved Viborg Kunsthal, Riddergade 8, 8800 Viborg.
Her kan du møde fotobussen fra PixlArt, som er centrum for fotoarrangementet. Her kan du også 
opleve fotoudstillinger og få en snak med engagerede fotografer, der kan give dig tilbagemeldinger på 
dine billeder.

Fotodage Viborgs Fotomarathon finder sted lørdag 17. august 2019 klokken 12.00 til søndag den 18. 
august klokken 12.00.

Fotodagens Fotomarathon er støttet af CeWe Danmark, Salling Bank og Viborg Kommune.

Se mere på fotodage.dk og 24timersloeb.dk.

https://fotodage.dk/
http://24timersloeb.dk

