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WILD WONDERS OF EUROPE 
Fotodokumentär om Europas fantastiska naturarv, i en exklusiv 
DVD-box ute 2 maj. 
 
Följ med på en svindlande vacker resa - tätt i spåren på några av världens 
mest framstående naturfotografer - till Europas fantastiska och för 
många okända naturarv! Det här är dokumentärfilmen om världens 
största naturfotoprojekt och dess initiativtagare. 

 
Wild Wonders of Europe vill visa upp Europas fantastiska naturarv för 700 
miljoner européer. Ett naturarv som rymmer våra vilda djur, växter, fåglar och 
landskap, både i vildmarken och i städer.  
 
Projektet, som stöds av bland annat Världsnaturfonden och har National 

Geographic som samarbetspartner, har blivit en kolossal framgång som bland annat resulterat i 
flera böcker och turnerande utställningar med workshops och föreläsningar. Nu sprider sig 
ringarna på vattnet ytterligare med en dokumentärfilm, som släpps i en exklusiv DVD-box. 
 
I den här unika filmen får vi följa flera av projektets initiativtagare och fotografer – flera av dem är 
svenska – på deras omfattande uppdrag att visa upp det europeiska naturarvet, ett uppdrag för att 
bevara vår kontinents naturskatter.  

Världens största fotobaserade naturskyddsprojekt 
Visste du att Europa har världens största nätverk av naturskyddade områden; Natura 2000?  
En rad tidigare hotade vilda djur- och fågelarter ökar också starkt i antal, vilket många kanske inte 
känner till. Budskapet är därför ljust och positivt: naturskyddsinsatserna fungerar uppenbarligen 
då vi väl bestämt oss, det behövs bara mer av dem. 
 
Wild Wonders of Europe har engagerat 69 av Europas mest framstående naturfotografer för 
uppdraget att genomföra 125 fotografiska expeditioner i 48 av Europas länder.  Det gör det till 
världens största fotobaserade naturskyddsprojekt. Efter 1100 dagar i fält skapades ett arkiv med 
nära 200000 bilder och otaliga timmars rörligt filmmaterial.  
 
En bländande skildring av Europas naturarv, dess många oväntade och spännande djurarter, 
karismatiska platser och otroliga biologiska mångfald blandas här med inspirerande tips om resor, 
fotografering och socialt nätverkande för att skydda våra naturskatter. Resultatet är den mest 
omfattande, inspirerande och bildstarka beskrivningen av Europas naturarv någonsin.  
 
I filmen följer vi tätt i elva fotografers spår. Vi får höra deras historia genom personliga intervjuer 
där de berättar om sin passion för sitt arbete och för naturen.   
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Exklusiv DVD-box 
DVD-boxen innehåller 3 diskar med en total speltid på ca 140 minuter.   
Dokumentärfilmerna (del 1 + del 2) innehåller intervjuer, fotografier och filmat material, 
individuellt uppdelat på expeditionens fotografer. Filmerna fokuserar på ett tiotal av projektets 
fotografer och på kärntruppen av initiativtagare; Bridget Wijnberg, Florian Möllers, Magnus 
Lundgren, Peter Cairns och Staffan Widstrand. Utöver detta innehåller boxen även ett 50-
minutersprogram med fotogalleri över alla 48 europeiska länder.  
 
 
Medverkande    Dokumenterade områden 
 
Florian Möllers (Tyskland)    Danmark, Holland, San Marino 
Initiativtagare och fotograf 
 
Sandra Bartocha (Tyskland)   Italien, Danmark 
Fotograf 
 
Ruben Smit (Holland)    Serbien 
Fotograf 
 
Stefano Unterthiner (Italien)  Sverige, Polen, Grekland 
Fotograf 
 
Bridget Wijnberg (UK)   Naturskyddsfrågor 
Initiativtagare 
 
Vincent Munier (Frankrike)  Norge 
Fotograf 
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Magnus Lundgren (Sverige)  Norge, Island, Azorerna, Sverige 
Initiativtagare, fotograf 
 
Staffan Widstrand (Sverige)  Finland, Norge, Spanien, Italien 
Initiativtagare, fotograf 
 
Bruno D’Amicis (Italien)  Slovakien 
Fotograf 
 
Peter Cairns (Skottland/UK)  Finland, Sverige, Norge 
Initiativtagare, fotograf 
 
Edwin Giesbers (Holland)  Liechtenstein 
Fotograf 
 

Utförlig information om Wild Wonders of Europe, alla medverkande fotografer, utställningar, 
böcker, pressbilder, m m finns på webben:  
http://www.wild-wonders.com/ 

 
Se trailers från dokumentärfilmen här  
 
Högupplöst material för dvd, såsom packshot och pressbilder finns på www.scanbox.com 
(inloggning film/presse) 
 
För ytterligare information om dvd:n,  kontakta pressansvarig på Scanbox Vision Entertainment,  
Karin Larsdotter, 070-564 02 09, karin@quicksandpr.com 

 
 

 
 
Gilla Scanbox på Facebook och få snabba uppdateringar om både våra bio- och DVD/Blurayfilmer! 
http://www.facebook.com/scanboxsverige 
 
 
Om Scanbox Vision Entertainment AB 
Scanbox Vision Entertainment AB är det nya namnet på det som tidigare var filmdelen av PAN Vision AB och dvd/bd-
delen av Scanbox Entertainment AB. Scanbox uppköp av PAN Visions filmdel gör bolaget till den tredje största lokala 
aktören på den nordiska marknaden. www.scanbox.com   
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