LARS & LARS
JULEKATALOG 2021
SIGNERTE BØKER
DIGITALE FILMER

Trilogien om
tørrfluelandet
Etter år med farting verden rundt på
jakt etter store ørreter og filmatiske
destinasjoner, bestemte vi oss for å
gå grundigere til verks og lage nerdete
fluefiske-tv fra vår egen bakgård
heller enn på andre kontinenter.
Tørrfluelandetfilmene var vårt første prosjekt uten Bård,
men med Dr Andreas Fismen.
De tre filmene har rukket å bli klassikere. De har solgt i
tusenvis av (DVD) eksemplarer og er nå tilgjengelige for
nedlasting eller streaming
kr 130,- per film

ANDRE FILMER
kr 127,-

Skal du se en film om fluekasting, bør du velge Rett
Linje. Med og av Dr Andreas Fismen / Lars Nilssen
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Ve i e n t i l ø r r e t m e k k a ?
Ve i e n t i l ø r r e t m e k k a ?

kr 70,-

laget med støtte av:

I juni 2010 ble 26 ørreter radiomerket i Hemsila. Året
som fulgte ble de nitidig peilet. Filmen forteller hvordan
fiskene reagerte etter å ha blitt fanget og satt tilbake og
gir innsikt i sesongvariasjonene i ørretenes vandringer.

Hemsedal kommune

Fi l m a v : L a r s N i l s s e n
lars@sherpafilm.no

Fra Nilssen sitt private fiskeunivers. En kaskade av
våte fluefiskedrømmer – fra Finnmark og New
Zealand.
kr 102,-

100 mann på fire jaktlag kniver om å drepe en gaupe i
Rendalen vinteren 2008. Konkurransen er hard.
Å posere med en død gaupe gir status.
Den prisbelønte dokumentaren Gaupejegere følger
Halvor Sveen, lederen for jaktlaget rundt Storsjøen, i
ukene mot jaktstart og i timene før gaupa blir skutt.
Pris kr 115,-

Oppfølgeren til Tørrfluelandet-trilogien
Etter at Lenth ved en tilfeldighet får en sjøørret
på 5,5 kg i Lærdalselva, blir han hekta.
Han sier opp jobben og stikker av fra kone og barn for
å flakke hvileløst rundt i Norges land på jakt etter de
sølvblanke fiskene.
Pris kr 127,-

LARS & LARS BØKER
Hvordan tenke som fluefisker?
Hva er viktig og hva du bare kan
glemme? Her finner du vår
guide. til
Dette er bokas tredje opplag

Kr 325,-

Tullball, tips og historier fra NRKserien ”På fisketur med Bård og Lars”
Fra New Zealand, Argentina, Tobago,
Kr 200,England, Kola, Finnmark og USA.

NILSSEN BØKER

Kun 3 eks

kr 500,-

kr 150,-

paperback

kr 325,-

innbundet

Kr 175,-

LENTH BØKER
NORSKE TILSTANDER
MENN SOM HATER ULVER
DEN NORSKE PASIENTEN
ULVETIDER
BRØDRENE VEGA
DEN SAMME ELVA

kr 200,kr 200,kr 200,kr 200,kr 200,kr 300,-

BOKBESTILLINGER

VIA MESSENGER, MAIL nilssen@larsoglars.no, ELLER SMS TIL TLF 90162103

FILMER

LINKER TIL NEDLASTING / STREAMING:
Tørrfluelandet 1
Tørrfluelandet 2
Tørrfluelandet 3

https://vimeo.com/491183210
https://vimeo.com/491404764
https://vimeo.com/491606346

Sjøørretlandet
Storørretdager
Rett Linje

https://vimeo.com/491624702
https://vimeo.com/491623980
https://vimeo.com/501037903

Catch & Release
Gaupejegere

https://vimeo.com/491581925
https://vimeo.com/496992521

FORETREKKER DU HARDE PAKKER? DE FLESTE FILMENE FINNES OGSÅ PÅ DVD!

