Lyngen Light
10-daagse fototrektocht door de arctische wildernis bij midzomerlicht

31 juli -9 augustus 2019

De Lyngen Alpen vormen Noorwegens ruigste bergketen, gelegen op een langwerpig
schiereiland, 600 km boven de Noorse poolcirkel. Vol gletsjers, steile pieken, ruige
steenhellingen, moeilijk doordringbare bossen, ijskoude bergbeken en zompige
moerassen. Tijdens deze avontuurlijke fototrektocht beleef je Lyngen van binnenuit:
de route slingert via dalen, rivieren en passen waar overwegend helemaal geen paden
lopen. We zullen dagelijks 10 (een enkele keer tot max 15) km lopen, waarbij
onderweg gerichte fotoshoots (soms met opdracht) ingebouwd worden. De urenlang
aanhoudende schemering van de poolzomer is onbeschrijflijk mooi maar ook 'slecht'
weer is een fotografische uitdaging!
Vanwege het wilderniskarakter van de Lyngen Alpen betreft dit een zware reis. Toch
ligt de nadruk niet op presteren maar op de ontdekking-van-het-licht waardoor je
vertraagt en anders gaat waarnemen. Daarbij geldt: hoe lichter je loopt, hoe meer je
zult zien. Vandaar Lyngen Light.
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Voor wie
Wie van ruige bergen houdt, ervaring heeft
met lopen in stenige bergen én het leuk
vindt om onderweg tijd voor fotografie te
maken, zal deze reis aanspreken.
Dit is een zware wildkampeer-trektocht
van 7 dagen. Je loopt dagelijks 10-15 km
met een rugzak van 13 kg over allerlei soorten terrein zonder pad. Denk aan steenblokken,
steile hellingen, rivierdoorwadingen, moeras, dichte begroeiing, sneeuwvelden. Dat betekent
dat je snelheid op 2 km per uur ligt als het vlak is (wat het meestal niet is).
Na afloop van een lange dag lopen en fotograferen, duik je niet een opgemaakt bedje in. Er is
geen douche of gedekte tafel. Wel is er de vrijheid van de 'fjells' met stilte, ruimte, uniek licht
en de voldoening van een simpel berg-leven teruggebracht tot de essentie.
Voor de fotografie zijn geen speciale vereisten gesteld, anders dan de basale kennis van
sluitertijd, diafragma, isowaarden én handigheid met de eigen camera. Vanwege de kleine
groepsgrootte kan ieder op eigen niveau werken.

Over Jolanda Linschooten
Jolanda werkt freelance als fotograaf
voor National Geographic. Haar passie
voor het hoge noorden voert haar al
ruim 15 jaar naar Noorwegen, waarover
zij diverse reportages maakte, als ook
een bergwandelgids. Jolanda heeft ruime
ervaring in de bergen, zowel tijdens
expedities op Groenland, in Canada en
Alaska, als ook alpiene beklimmingen en
solotochten zoals dwars door IJsland,
Corsica en de Pyreneeën. Zij volgde
diverse cursussen op gebied van
veiligheid zoals alpiene technieken,
lawinekennis en wildernis EHBO.
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Accommodatie
Bij aankomst overnacht je in een hotel vlakbij de start van
de trektocht (op basis van tweepersoonskamers met aparte
bedden, ontbijt is inbegrepen, maar een eventuele maaltijd
op de avond van aankomst niet).
Na afloop van de trektocht overnacht je in een Noors huisje
aan het Lyngen Fjord. Eten aldaar wordt verzorgd (door
Jolanda).
Tijdens de trektocht kampeer je in door Jolanda verstrekte
(2-persoons)tentjes, waar je lichtgewicht maaltijden kookt
(kook-uitrusting en alle tocht-eten worden verstrekt).

Aantal personen
Maximaal 5 (minimaal 4)

Fysieke conditie
Voor deze reis is een zeer goede conditie vereist. Je
bent dagelijks 5 tot 8 uren aan het lopen, met
daarnaast pauzes en fotoshoots. Het terrein is
overwegend padloos en dus absoluut zwaar te
noemen. Met rugzak over steenblokken lopen
vereist getrainde beenspieren. Zorg tijdig vooraf
voor een uitstekende conditie (denk aan 4 dagen op rij dagelijks 1 uur kunnen hardlopen óf
dagelijks 2 uren fietsen óf dagelijks 3 uren wandelen - of een combinatie hiervan.)
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Rugzak-inhoud &
camera-uitrusting
Naast je persoonlijke uitrusting
(slaapzak, mat, kleding, rugzak,
cameraspullen) krijg je nog een deel
gemeenschappelijke bagage (eten,
kookgerei, brandstof, tent).
Totaal mag je rugzak niet zwaarder
zijn dan 13 kg.
Voor je persoonlijke uitrusting volgt
na aanmelding een gedetailleerde
paklijst, voorzien van tips hoe je eea
zo licht mogelijk kunt houden. Deze persoonlijke uitrusting (incl rugzak) mag niet meer dan 9
kg zijn. Dat betekent dat je geen uitgebreide camera-uitrusting mee kunt nemen en slechts
een zeer licht (laag) statief.
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Globaal programma
wo 31 juli 2019 Heenvlucht Amsterdam-Tromsø, transport Nordkjosbotn, alwaar
accommodatie (hotel).
do 1 t/m wo 7 aug 2019 trektocht Lyngen Alpen
do 8 aug 2019 transport naar accommodatie (huisje) aan Lyngen Fjord.
vr 9 aug 2019 Transport naar luchthaven & terugvlucht Tromsø-Amsterdam.

Reissom: €1795,00
Inclusief: Alle vervoer ter plaatse, accommodatie (1x
hotel, 1x berghut, 1x huisje), alle maaltijden m.u.v.
aankomstavond in hotel, alle snacks & niet-alcoholische
dranken. Tevens gebruik van tent, brander, brandstof en
pan.
Exclusief: Vliegretour Tromsø (circa €300 met KLM/
Widerøe als je er tijdig bij bent, svp de vluchtschema's uit
de extra toegezonden vliegreis-informatie aanhouden, een latere heenvlucht plannen dan de
genoemde is GEEN OPTIE); eventuele maaltijd in hotel op avond van aankomst; kleding,
bergwandelschoenen, rugzak, cameraspullen, reis- en ongevallenverzekering.

Info- & kennismakingsbijeenkomst
Za 25 mei 2019, 14-17 uur in Akersloot. Programma, route en paklijst staan op de agenda.

Aanmelding
Via het formulier op de website www.jolandalinschooten.nl bij de betreffende activiteit.
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