
7-daagse fotoreis met Jolanda / 24-30 november 2016 

Lofoten: noorderlicht fotoreis 

Op deze reis neem ik je mee naar fantastische plekjes op het Lofoten-eiland 
Austvågøya waar je zowel overdag als 's nachts zult fotograferen. Dagelijks 
zullen we vanuit onze vaste stek in Laukvik (per auto) meerdere locaties 
bezoeken (waarbij we soms korte wandelingen van 1-2 uur maken). De kans om 
het noorderlicht te zien neemt toe als je er meer van weet - gaandeweg deze 
week leer je 'alles' over. Daarnaast leer je de kneepjes van nachtfotografie en 
creatief  belichten. Zowel via korte theorie-sessies als via praktische oefeningen. 
 
"Het is mijn missie om je 
boordevol inspiratie over het 
magische noorderlicht op dag 7 
huiswaarts te laten keren. Om je 
grensverleggend te leren 
fotograferen. Met een portfolio aan 
fantastische platen op zak!" 
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Zelfs bij regen is het mooi… Bremvika

Vesterålsfjorden



Periode:  

Donderdag 24 november t/m woensdag 30 november 2016. 

De winter is in aantocht. De bergtoppen zijn besneeuwd, beneden kán ook 
sneeuw liggen, de fjorden kúnnen een 
ijslaagje langs de randen hebben, maar 
niets is zeker op de Lofoten. De dagen 
zijn kort (zonsopgang om 10.15 uur en 
zonsondergang om 13.15 uur) met aan 
weerskanten twee uur schemering. 
'Daglicht'-fotografie betekent nu 
werken met laag licht. De nachten zijn 
lang waardoor onze kansen voor 
Aurora borealis (en de sterren) alleen 
maar toenemen. Aangezien Austvågøya zich recht onder de ovaal van 
noorderlicht bevindt, is de kans dát we noorderlicht eigenlijk alleen afhankelijk 
van de bewolking. (Hóe we het zien en exact wanneer, blijft de kunst van het 
ontdekken!) Deze week is rond nieuwe maan gepland, optimaal voor 
noorderlicht-fotografie. De data zijn verder gebaseerd op vluchtprijzen: 
doordeweekse vluchten zijn goedkoper dan die in het weekend. 
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Visrekken bij Laukvik

IJskunst



 

Accommodatie: 

Alle nachten slapen we in het Polarlightcenter van Threes van Nieuwenhoven 
en Rob Stammes, noorderlichtkenners én -liefhebbers bij uitstek. Zij verzorgen 
een unieke lezing over het noorderlicht, bovendien voorziet Rob ons van 
realtime meetgegevens waardoor 'missen' geen optie is. Onze accommodatie is 
heel knus met een gezamenlijke keuken en twee slaapkamers met elk 2 aparte 
bedden; verder is er een badkamer en een toilet. Ook is er Wifi. Ik verzorg alle 
maaltijden. (En maak je daarover geen zorgen: ik vind koken ontzettend leuk!) 

 

Aantal personen:  

Ik werk met zeer kleine 
groepen, ondelinge 
fotografie-niveau-
verschillen zijn daarom 
geen bezwaar want 
persoonlijke begeleiding is 
gegarandeerd. Minimaal 
en maximaal 4 personen. 

!3

Årrvika bij Laukvik

Polarlightcenter Threes en Rob



Voor wie:  

Enthousiaste fotografen die overweg kunnen met de basisvaardigheden van de 
fotografie (sluitertijden, diafragma, isowaarden). 

Fysieke conditie: 

Voor deze fotoreis is een matig tot redelijke 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 geschikte kleding).  

 

Benodigde camera-uitrusting: 

• hoog statief  
• digitale spiegelreflexbody 

• groothoeklens 

(Het spreekt vanzelf  dat je alleen het 
maximale uit deze reis haalt, als je je 
camera grondig kent!) 
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De juiste kleding 

en spullen 

vergroten je 

plezier!

Grunnførfjorden



Info- & kennismakingsbijeenkomst: 

Di 18 okt: 19.30-21.30 uur in Akersloot.  

Programma: 

Do 24 nov: Heenreis, vliegen via Oslo en Bodø. 17.56 uur aankomst op 
Svolvær. Ik haal jullie op en we rijden gezamenlijk naar Laukvik waar de 
maaltijd klaar staat. Na de koffie volgt een korte clinic over nachtfotografie, 
waarna we nog even buiten met de juiste instellingen aan de gang gaan. 

Vrij 25 nov: Dagfotografie*. Clinics Aurora Facts + Noorderlicht-fotografie. 
Nachtfotografie*. 

Za 26 nov: Dagfotografie*. Clinic beeldbewerking. Polarlightcenter-lezing. 

Zo 27 nov: Dagfotografie*. Clinic Creatief  belichten. Nachtfotografie*. 

Ma 28 nov: Dagfotografie*. Clinic Sterren & timelapses. Nachtfotografie*. 

Di 29 nov: Dagfotografie*. Nachtfotografie*. 

Wo 30 nov: We rijden naar Svolvær en nemen gezamenlijk de vlucht van 

11.50 via Bodø en Oslo naar Amsterdam. Aankomst 18.25 uur. 

*We zoeken steeds een andere locatie op. 
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Svolvær by night



Reissom:    € 1595,00 

Inclusief: Alle vervoer ter plaatse, accommodatie in het Polarlightcenter, alle 
maaltijden, snacks & niet-alcoholische dranken, de Polarlightcenter-lezing, 
diverse fotografieclinics en alle andere fotografische begeleiding. 

Exclusief: vliegretour Svolvær (zelf  boeken, retour Amsterdam-Svolvær vanaf  
circa € 500,-), 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 met het aanmeldingsformulier op www.JolandaLinschooten.nl.
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Melkweg boven Breidtinden

mailto:info@jolandalinschooten.nl

