FROZEN NIGHTSCAPES

JL
NOORDERLICHT- & NACHTFOTOGRAFIECURSUS IN HET HOGE NOORDEN
3 tot 10 maart 2018
Nachtfotografie is feitelijk een vorm van landschapsfotografie - alleen dan bij nachtlicht. En in
het Zweedse Kallsedet betekent nachtlicht begin maart ook kans op
noorderlicht! Sneeuwlandschappen hebben 's nachts een ongelofelijke
magie. Achter je statief onder die glinsterende koepel te staan, is een
onbeschrijflijk gevoel. De tijd vertraagt - letterlijk omdat je met lange
sluitertijden werkt - figuurlijk omdat je
jezelf een week de gelegenheid geeft
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volledig te focussen op 'frozen
nightscapes' die zelfs bij een dik
wolkenpak nog betoverend kunnen zijn.
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In deze cursusweek leer je stap voor stap de fijne kneepjes
van nachtfotografie in de breedste zin van het woord waarbij
we vanzelfsprekend vooral in de natuur onderweg zijn.
Over Jolanda & Kallsedet Fjällcenter:
Jolanda fotografeert (filmt & schrijft) freelance voor o.a.
National Geographic Magazine en Traveler en maakte
diverse winterse fotoreportages. Ook maakt en presenteert
Jolanda multimediapresentaties in theaters. Zij zal je de
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kneepjes van de nachtfotografie bijbrengen.
Kallsedet Fjällcenter ligt op een stille en unieke locatie ten noorden van Åre in Zweden,
omgeven door bos, bergen en meren. Dit natuurvriendelijke Fjällcenter wordt gerund door de
Nederlanders Jörgen Brouwer & Mariska
Harmsen-Brouwer. Jörgen is zeer ervaren in
fotografie met als specialiteit/hobby
astrofotografie en kent daarnaast de natuur
rond Kallsedet als geen ander.
Accommodatie:
Je overnacht tijdens deze cursus in 2 of 4
persoons kamers in het groepshuis van
Kallsedets Fjällcenter. De maaltijden worden
verzorgd in het fjällcafe van het Fjällcenter.
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Aantal personen:
5 (minimaal) - 8 (maximaal)
Voor wie:
Voor beginnende fotografen met in elk geval minimale basiskennis van diafragma, sluitertijd
en isowaarden.
Fysieke conditie:
Voor deze fotocursus is een redelijke
conditie vereist: je bent veel buiten,
bovendien zullen we soms enige uren op
sneeuwschoenen onderweg zijn waarbij je
naast je fotospullen ook een lunchpakket,
thermosfles en warme (dons)kleding mee
zult hebben (pakweg 5-8 kg in de rugzak).
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Minimale camera-uitrusting:
• hoog statief
• digitale spiegelreflex camera (of een equivalent daarvan zoals mirrorless)
• groothoek(zoom)lens (dwz een lens die maximaal 24 mm heeft (35 mm equivalent, dus let
op de vergrotingsfactor bij niet-fullframe-camera's!)
• draadontspanner of afstandsbediening camera
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Overige foto-/winteruitrusting:
Uiteraard zijn we ook overdag buiten actief: een extra macrolens en/of telelens zijn dan een
prettige aanvulling.
Sneeuwschoenen krijg je van het Fjällcenter. Zelf heb je in elk geval warme en ruim zittende
winterschoenen nodig (type Sorel), een goed zittende fotorugzak of gewone rugzak waarin
naast je fotouitrusting ook donsjack, lunchpakket en een thermosfles kunnen.
Indien gewenst kan je via het Fjällcenter winterschoeisel en/of andere uitrusting huren (geef
dit aan bij de reservering).
Een gedetailleerde paklijst wordt toegestuurd na aanmelding.
Globaal programma:
Zaterdag 3 maart 2018: Vlucht naar Trondheim. Shuttle naar Kallsedet.
Zondag 4 maart t/m vrijdag 9 maart: korte
informatieve, fototechnische clinics naast
vooral veel buiten onderweg zijn vanwege
praktijkfotografie (ook overdag/
middagschemering maar uiteraard vooral
ook 's avonds/'s nachts) op locatie of elders
(autoritten beperken zich tot max 45' enkele
reis); waaronder bezoek aan Sami met
rendieren, bevroren waterval, bergtop bij
zonsondergang.
Zaterdag 10 maart 2018: shuttle naar
luchthaven Trondheim. Vlucht naar
Amsterdam.
Onderwerpen die in de clinics aan bod
komen:
• scherpstellen in het donker
• fotograferen in de kou
• noorderlicht facts & fotografie
• sterren & melkweg
• voorgrond & compositie
• creatief belichten, lightpainting & long
exposure
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• beeldnabewerking
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Reissom: € 1300,00
Inclusief: Alle vervoer vanaf luchthaven Trondheim, accommodatie bij Kallsedet Fjällcenter,
beddengoed/handoeken, alle maaltijden, snacks & niet-alcoholische dranken, gebruik van
sneeuwschoenen, fotografische instructie & begeleiding.
Exclusief: vliegretour Trondheim (zelf boeken, retour Amsterdam-trondheim KLM, vanaf
circa € 275,-), persoonlijke winterkleding, camera-uitrusting, reis- en ongevallenverzekering.
Kallsedet Fjällcenter is tevens een kleine levensmiddelenzaak (pinnen mogelijk) waar je
desgewenst iets extra's kunt kopen.
Informatie & aanmelding:
Voor nadere informatie of vragen kun je contact opnemen met Jolanda Linschooten via
Email: info@jolandalinschooten.nl of met Kallsedet Fjällcenter via Email
info@kallsedet.com of via telefoon: +46(0)647 80173
Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier voor deze reis op www.JolandaLinschooten.nl
onder 'activiteiten'.
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