
9-daagse actieve fotoreis met Jolanda / 21-29 september 2016 

Lofoten: mountains & Aurora 

Op deze reis neem ik je mee naar panoramische bergtoppen, afgelegen 
bergmeertjes en wilde bergdalen waar je overdag én 's nachts bijzondere 
opnames kunt maken. Het wilde bergterrein van Austvågøya is overdag al 
adembenemend, maar de combinatie met noorderlicht is hairraising. Daarvoor 
zul je (doorgaans alleen overdag) uren te voet door ruig bergterrein onderweg 
zijn. We maken zowel dagtochten als ook 2-daagse trekkings. De kans om 
noorderlicht te zien neemt toe als je er meer van weet - gaandeweg leer je er 
deze dagen 'alles' over. Daarnaast leer je de kneepjes van met name 
nachtfotografie, creatief  belichten en actieve reisfotografie.  

"Het is mijn missie om je boordevol inspiratie over de 
magische Lofoten op dag 9 huiswaarts te laten keren. Om 
je grensverleggend te leren fotograferen. Met een portfolio 
aan fantastische platen op zak!" 
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Typisch Lofoten-berggevoel…
Strandje bij Fiskebøl.



Periode:  

woensdag 21 t/m donderdag 29 september 2016 

Het is dan volop herfst. De dagen zijn nog aangenaam lang voor bergtochten, 
terwijl de nachten alweer donker genoeg zijn om het noorderlicht te kunnen 
zien. 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!) 

De zon komt op om 06.40 uur op en gaat om 19.07 uur onder - en dan is er nog 
een uur schemering aan beide kanten. In deze periode neemt de volle maan snel 
af. De data zijn verder mede gebaseerd op vluchtprijzen: doordeweekse vluchten 
zijn veel goedkoper dan die in het weekend. 
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Lange strandnacht bij Fiskebøl



 

Accommodatie: 

Vijf  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!) 

Verder slapen we drie nachten in twee onbemande berghutten van Den Norske 
Turistforeningen. Hier zijn stapelbedden (maar je hebt zelf  een slaapzak nodig), 
er is een simpele keuken (waar ik opnieuw het eten verzorg), een houtkacheltje, 
een buitentoilet en bergmeertjes i.p.v. een douche. Er is geen elektriciteit maar 
genoeg gelegenheid om je geheel op te laden… 
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Trollfjordhytta Nokksætra

Threes en Rob

Polarlightcenter



 

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. 

Voor wie:  

Redelijk ervaren bergwandelaars voor wie het niet zwaar valt om een hele dag 
buiten rond te sjouwen waarbij over steile en stenige bergpaden gelopen wordt 
en waarbij tussendoor ook regelmatig gestopt wordt voor korte fotosessies. Deze 
bergwandelaars zijn tevens enthousiaste fotografen die goed overweg kunnen 
met de basisvaardigheden van de fotografie (sluitertijden, diafragma, 
isowaarden).  

Benodigde conditie: 

Voor deze fotoreis is een bovengemiddeld goede conditie vereist: er zijn dagen 
dat je 8 uur wandelt met een rugzak (max 10 kg) over bergpaden met forse 
hoogteverschillen (tot 800 m) vol losse steenbrokken en over steile hellingen. De 
herfstige 
omstandigheden vragen 
extra 
doorzettingsvermogen 
zodat we niet bij de 
eerste regenbui hoeven 
om te keren…  
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Grunnførfjorden

Årrvika bij Laukvik

Grunnførfjorden



Benodigde camera-uitrusting: 

• licht (middel)hoog reisstatief 

• digitale spiegelreflexbody 

• groothoeklens 
• telezoomlens 

• compact camera (voor in 'the pocket' 
onderweg, hét werkpaard voor de 
actiefotograaf  die onder alle 
omstandigheden & terwijl we 
gewoon óók afstanden zullen afleggen, toch dóór fotografeert!) 

(Het spreekt vanzelf  dat je alleen het maximale uit deze reis haalt, als je beide 
camera's grondig kent!) 

Benodigde outdoor-uitrusting: 

• rugzak (60 liter inhoud) 

• slaapzak 

• bergwandelschoenen type B/C (hoge schacht en vibramprofielzool) 
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De juiste kleding 

en spullen 

vergroten je 

plezier!

Vågakallen



Info- & kennismakingsbijeenkomst: 

Di 30 aug: 19.30-21.30 uur in Akersloot. 

Programma: 

Wo 21 sep: Heenreis, vliegen naar Svolvær, op het Lofoten-eiland Austvagøya in 
noord-Noorwegen. Transfer naar Laukvik. Clinic 'Nachtfotografie Praktisch'. 
Avondeten en overnachten op het Polarlightcenter. 

Do 22 sep: Trektocht vanaf  Sandsletta naar Nøkksætra en overnachting in deze 
onbemande berghut. Clinic 'Aurora facts'. Eventueel mogelijkheid tot 
nachtelijke beklimming Tuva. 

Vr 23 sep: Vervolg trektocht via het uitzichtrijke topje Fløya naar Svolvær, waar 
we 's middags de bus terugnemen naar Laukvik. 's Avonds Noorderlichtlezing 
van Rob Stammes & Threes van Nieuwenhoven. Overnachten op het 
Polarlightcenter. 

Za 24 sep: Beklimming van de adembenemende Festvågtinden, dagtocht bij 
Henningsvær. Clinic beeldbewerking. Overnachten op het Polarlightcenter.  

Zo 25 sep: Privé-boot-overtocht over Raftsundet het machtige Trollfjord in, 
waar we op een onbewoond strand afgezet worden. Trektocht omhoog naar 

!6

Melkweg boven Breidtinden

Melkweg boven Breidtinden



Trollfjordhytta. Overnachting in deze 
onbemande berghut (voorzien van kleine 
houtgestookte sauna). 

Ma 26 sep: Exploratie vanuit Trollfjordhytta. Het is hier té mooi: we blijven nog 
een nachtje hierboven. Clinic 'Creatief  belichten'. 

Di 27 sep: Privé-boottocht terug naar de bewoonde wereld. Deze verdere dag 
leent zich uitstekend voor een stranddag (kustrotsen, golven, wiertjes…). 
Overnachten op het Polarlightcenter. 

Wo 28 sep: Dagtocht over Matmora, de niet-te-onderschatten-maar-
allemachtig-mooie huisberg van het Polarlightcenter. Overnachten op het 
Polarlightcenter. 

Do 29 sep: Terugreis. Transfer van Laukvik naar luchthaven Svolvær. Vliegen 
naar Amsterdam. 
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Vesterålsfjord

Vesterålsfjorden

Vesterålsfjorden



Reissom:  € 1795,00 

Inclusief: Alle vervoer ter plaatse (waaronder transfer tussen Svolvær luchthaven 
en Laukvik, privé-bootreisje en busrit), accommodatie in het Polarlightcenter en 
in de berghutten, alle maaltijden, snacks & niet-alcoholische dranken, de 
Polarlightcenter-noorderlichtlezing, diverse fotografieclinics en alle andere 
(fotografische) begeleiding. 

Exclusief: vliegticket retour Svolvær (zelf  boeken, retour Amsterdam-Svolvær 
vanaf  € 500), persoonlijke uitrusting, 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
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