
POOLLICHT FOTOREIS 
Lofoten, noord-Noorwegen 

!
Het noorderlicht ervaren levert gegarandeerd kippenvel op, maar hoe maak je 
er kwalitatieve beelden van? Het fotografisch vastleggen kan je soms zó in beslag 
nemen dat je nauwelijks nog tijd hebt om van die 
nachtelijke hemelshow te genieten. Deze 7-
daagse fotoreis onder begeleiding van Jolanda 
Linschooten helpt je bij het efficiënt fotografisch 
vastleggen. 

Jolanda Linschooten is professioneel fotograaf. 
Ze publiceert haar beeld onder meer in National 
Geographic Traveler en geeft multimedia 
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presentaties in theaters. Het noorderlicht fascineert haar al vele jaren en tijdens 
haar reizen door het Hoge Noorden legde zij Aurora borealis vast. „Het 
noorderlicht is altijd anders, fotografisch vormt het een geweldige uitdaging waarin je nooit 
uitgeleerd raakt!”  
Tijdens deze fotoreis kom je op unieke fotolocaties, want Austvagøya op de 
Noorse Lofoten is een magisch eiland, met zijn besneeuwde rotspieken, deels 
bevroren fjorden, authentieke haventjes met visrekken en de karakteristiek rode 
rorbuer. Kans op noorderlicht is hier bij heldere hemel erg groot en je 
zichtkansen worden nog verder vergroot doordat je er tijdens een speciale lezing 
op het Polarlight Center alles over leert.  

Omdat de groep zeer klein is, is persoonlijke begeleiding gegarandeerd. 
Ongeacht je fotografische niveau zul je je kennis en vaardigheden vergroten op 
het gebied van poollicht-fotografie. 

Poollicht is meer dan noorderlicht alleen. Het schaarse daglicht is in november 
op de Lofoten van een onvergetelijke kwaliteit: urenlang heerst kleurrijke 
schemering, de fotografie zal zich dan ook niet uitsluitend tot het noorderlicht 
beperken. Onder begeleiding van Jolanda staat je een zeer intensieve, 
onvergetelijke week te wachten waarbij je gegarandeerd meer uit je fotografie 
haalt dan je voor mogelijk hield! 
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Periode:  
Week 1: donderdag 5 november t/m woensdag 11 november 2015. 

Week 2: donderdag 12 november t/m woensdag 18 november 2015. 

Deze weken zijn rond nieuwe maan gepland, optimaal voor noorderlicht-
fotografie. De zon komt op de Lofoten in deze periode om 9.15 uur op, en gaat 
om 14.15 uur alweer onder. De data zijn verder gebaseerd op vluchtprijzen: 
doordeweekse vluchten zijn goedkoper dan die in het weekend. 

!
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Accommodatie: 
Alle nachten slaap je binnen o.b.v. self-catering: er zijn twee slaapruimtes met 
elk 2 aparte bedden; een gezamenlijke keuken, badkamer en toilet. In de 
accommodatie hebben we beschikking over meetinstrumenten waarmee we de 
noorderlicht-activiteit zelf  kunnen aflezen. 

In principe zorgt Jolanda voor de maaltijden. 

!
Aantal personen:  
4 per week. 

!
Fysieke conditie: 
Voor deze fotoreis is 
een redelijke algehele 
conditie vereist: je bent 
urenlang buiten, veelal 
sta je stil, maar voor 
sommige foto-locaties 
ben je ook 1 tot 2 uur te 
voet onderweg. De winterse omstandigheden vragen extra 
doorzettingsvermogen (én winterse kleding).  

!
Camera-uitrusting & minimale fotografie-ervaring: 
Je bent in het bezit van een stevig, hoog statief  en een digitale spiegelreflex 
waarmee je in RAW kunt fotograferen en waarmee je redelijk vertrouwd bent 
(d.w.z. dat de basisvaardigheden van de fotografie zoals het werken met iso-
waarden, sluitertijden en diafragma’s je niet onbekend zijn).   

!
Voorbereidingsdag 
Op zaterdag 12 september 2015 zal voor deelnemers van beide weken een 
gezamenlijke  informatie- en vragenmiddag georganiseerd worden. We 
bespreken dan het programma, de benodigde minimale fotografie-uitrusting en 
de noodzakelijke winterkleding. 
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Programma: 
Dag 1: Heenreis, vliegen naar Svolvær, op het Lofoten-eiland Austvagøya in 
noord-Noorwegen. Transfer naar Laukvik. 

Dag 2: Ochtend: instructie over duisternis- en met name noorderlichtfotografie 
zoals optimale belichting, scherpstelling in het donker en gebruik van histogram. 
Middag: verkenning van de noorderlicht-nachtlocatie en fotograferen langs de 
kust bij Laukvik. Avond: informatieve en inspirerende lezing over het 
noorderlicht van het Polarlight Center. Nacht: noorderlicht of  ander nachtlicht 
fotograferen aan zee bij Laukvik. 

Dag 3: Ochtend: uitslapen en (facultatief) gemaakte beelden bespreken. Middag:        
fotograferen op een nabijgelegen locatie. Avond: instructie over nabewerking 
van noorderlicht- & laaglichtfotografie. Nacht: fotograferen aan zee bij Laukvik. 

Dag 4: Ochtend: uitslapen en (facultatief) gemaakte beelden bespreken. Middag:        
fotograferen op een locatie in de bergen. Nacht: fotograferen langs een fjord. 

Dag 5: Ochtend: uitslapen en (facultatief) gemaakte beelden bespreken. Middag:     
fotograferen op een karakteristieke Lofoten-setting (rorbuer, visrekken). Nacht: 
fotograferen aan zee bij Laukvik. 

Dag 6: Ochtend: uitslapen en (facultatief) gemaakte beelden bespreken. Middag:     
fotograferen op nabijgelegen locatie. Avond: fotograferen bij Svolvær. 
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Dag 7: Terugreis. Transfer van Laukvik naar luchthaven Svolvær. Vliegen naar 
Amsterdam. 

!
Reissom: 
€ 1295,00 
Inclusief: transfer heen & terug van Svolvær luchthaven naar Laukvik, 
accommodatie, maaltijden, niet-alcoholische dranken, instructie en begeleiding, 
noorderlicht-lezing van het Polarlight Center, transfers naar de diverse locaties. 
Inbegrepen is tevens een voorbereidingsmiddag in Nederland.  

Exclusief: vliegticket retour Svolvær (zelf  boeken, retour Amsterdam-Svolvær 
vanaf  circa € 480,00), persoonlijke winterkleding, rugzak, camera-uitrusting, 
overige onkosten waaronder (alcoholische) consumpties, reis- en 
ongevallenverzekering. 

!
Informatie & aanmelding: 
Voor nadere informatie of  vragen kun je contact opnemen met Jolanda 
Linschooten via Email: info@jolandalinschooten.nl of  telefoon: 0251316306. 
Aanmelden kan vanaf  1 november 2014 met het aanmeldingsformulier dat dan 
op www.JolandaLinschooten.nl staat.
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