Noorderlicht- & nachtfotografie
CURSUSREIS o.l.v. Jolanda Linschooten op de LOFOTEN
5 tot 12 oktober 2017

Het noorderlicht - of ander nachtlicht - fotograferen op een stille plek in de natuur is iets
onbeschrijflijk moois. Dat gevoel van verbondenheid, van kleinheid ook. Tegelijk ontstaat
kracht en hernieuwde energie, daarbuiten, midden in de nacht.
Nachtfotografie is de 'slowride' onder de fotografie: gewoon een plaatje schieten is er niet
meer bij, je moet puzzelen, nadenken. Letterlijk en figuurlijk vertragen. Ondertussen sta je
onder die grandioze koepel. De rest van de wereld slaapt. Laat je meevoeren in de magie van
het nachtelijk fotograferen én van Austvågøya.
Je leert de kneepjes van nachtfotografie aan de
hand van korte, gerichte instructieclinics waarna
je aan de slag gaat op steeds weer andere,
schitterende Lofotenlocaties - die niet altijd langs
de weg liggen waardoor je geregeld te voet de
bergen doorkruist.
Over Jolanda Linschooten:
Jolanda fotografeert (filmt & schrijft) freelance voor o.a. National Geographic. Haar passie
voor het noorderlicht heeft zich uitgebreid naar astronomie en daarmee nachtfotografie in
ruimere betekenis. Jolanda is diverse keren voor reportages op de Lofoten geweest en gaf daar
ook in 2015 een noorderlichtfotoreis.
Accommodatie:
Overwegend slaap je in het Polarlightcenter van Threes van Nieuwenhoven en Rob Stammes,
noorderlichtkenners én -liefhebbers bij uitstek. Zij verzorgen deze week ook een unieke lezing
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over het noorderlicht, bovendien voorziet Rob ons van realtime meetgegevens waardoor 'het
noorderlicht missen' geen optie is. Er is een gezamenlijke keuken en twee slaapkamers met elk
2 aparte bedden; verder is er een badkamer en een toilet. Ook is er Wifi.
Daarnaast slaap je 1 nacht in een zeer afgelegen berghutje temidden van een magische
bergwereld.
Jolanda verzorgt alle maaltijden.

Aantal personen:
4 (minimaal en maximaal)
Voor wie:
Iedereen die van fotograferen houdt en zich op nachtfotografie wil toeleggen, met name op
het noorderlicht. Je hoeft geen 'diehard fotograaf' te zijn, maar enig begrip van diafragma,
sluitertijd en isowaarde is wel handig. Verder is enige
bergwandelervaring vereist.
Graag in (ruige) natuur zijn is een absolute voorwaarde
;-) !
Fysieke conditie:
Voor deze fotoreis is een redelijke conditie vereist: je
bent urenlang buiten, soms sta je heel lang stil, maar
geregeld ben je ook 2 tot 4 uur te voet door de bergen onderweg.
Minimale camera-uitrusting:
• hoog statief
• digitale camera (DSLR of mirrorless, met mogelijkheid tot Manual & Bulb belichting +
Live-View functie)
• groothoeklens (met ook Manual Focus)
Globaal programma:
Do 5 okt: Heenreis: vlucht naar Svolvær. Jolanda haalt je op en rijdt je naar Laukvik.
Vrij 6 okt - wo 11 okt: 's Nachts ben je meestal tussen 22.00 en 01.00 uur buiten. Wees gerust:
de volgende ochtend ontbijten we niet al te vroeg! Overdag zoeken we opnieuw een
bijzondere locatie op. Mbv (korte) theorieclinics ga je steeds buiten gericht aan de slag.
Onderwerpen die aan bod komen:
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• Het fenomeen noorderlicht Wat is het & hoe wordt het veroorzaakt, waar vindt het
plaats, in welke vormen & kleuren, hoe vind je zelf goede locaties en hoe kun je het meten?
• Fotograferen in kou en duisternis Hoe zorg je voor jezelf en je apparatuur in de kou,
condensvorming, hoofdlampjes, wat is er 's nachts zo anders en hoe speel je daarop in, wat
zijn de specifieke spullen/camera-eisen voor duisternis & hoe stel je je camera vooraf in.
• BASIC noorderlicht/nacht-fotografie Hoe stel je scherp en hoe bepaal je de juiste
belichting. Werken met het histogram. Nadenken over het soort beeld dat je wilt maken.
Noorderlicht, Sterren & maanfotografie I.
• ADVANCED noorderlicht/nachtfotografie Werken met testopnames. Belang
van compositie & creatief leren kijken.
Hyperfocale afstand bepalen. Lightpainting.
Timelapses maken. Noorderlicht, Sterren &
maanfotografie II.
• Nabewerking Belang van werken in RAW en
nabewerking met Lightroom. Wat is ruis en hoe
voorkom je het zoveel mogelijk?
Voor en na de avondmaaltijd is er tijd om bij te
tanken.
Do 12 okt: Thuisreis.
Reissom: € 1645,00
Inclusief: Alle vervoer ter plaatse, accommodatie in het Polarlightcenter (6x) en in de berghut
(1x), alle maaltijden, snacks & niet-alcoholische dranken, de Polarlightcenter-lezing,
instructieclinics, instructiesyllabus, fotografische begeleiding.
Exclusief: vliegretour Svolvær (zelf boeken, retour Amsterdam-Svolvær vanaf circa € 350,-),
persoonlijke (winter)kleding, rugzak, camera-uitrusting, overige onkosten waaronder
alcoholische consumpties, reis- en ongevallenverzekering.
Info- & kennismakingsbijeenkomst:
Ma 31 juli: 19.00-21.00 uur in Akersloot. We bespreken zowel het programma als de paklijst
meer in detail.
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 onder 'activiteiten'.
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