
LOFOTEN’S 
NIGHTLIGHTSCAPES 
9-daagse FOTOGRAFIECURSUS & BERGWANDELREIS 

24 september - 2 oktober 2022 

 

Austvågøya is een schitterend eiland met op zich al genoeg 
mooie plekken, maar om zoveel mogelijk uit deze week te halen, 
zullen we ook wandeltochten op enkele andere Lofoten-eilanden 
maken. Bergtoppen, lange graatwandelingen, verlaten strandjes. 
Bergmeertjes, branding. Vissersdorpjes. Schemerlicht, 

noorderlicht, maan- & 
sterrenlicht, daglicht. Dit is 
geen reis waarbij je per auto 
naar fotospots gebracht 
wordt, uitstappen, klik-klik en weer verder. We rijden 
weliswaar naar diverse locaties maar zullen dan te voet de 
bergen intrekken, urenlang, ook 's nachts. Alleen dan raak 
je verbonden met waar je bent. Waardoor ander beeld kan 
ontstaan. Dé uitdaging tijdens deze fotografiecursus is het 
ontwikkelen van creatieve vrijheid waarbij de nadruk niet 
zozeer ligt op ‘het perfecte registratie-plaatje’ maar vooral 
op het zoeken naar beeld met zeggingskracht en impact. 

Technische know-how is hierbij slechts een (noodzakelijk) hulpmiddel. 
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Over Jolanda Linschooten: 

Jolanda werkt freelance als fotograaf  voor o.a. National 
Geographic. Haar passie voor het hoge noorden voert haar al 
ruim 20 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 waaronder alpiene technieken, 
lawinekennis en wildernis EHBO en is gediplomeerd WAFA/
WFR gids (Wilderness Advanced First Aid & Wilderness First 
Responder). Jolanda is diverse keren voor reportages op de Lofoten geweest en organiseert 
daar al sinds 2015 haar noorderlichtfotoreizen. 

Accommodatie: 

6x slapen we in het Polarlightcenter van Threes van 
Nieuwenhoven en Rob Stammes, 
noorderlichtkenners én -liefhebbers bij uitstek. Zij 
verzorgen deze week ook een unieke lezing over het 
noorderlicht, bovendien voorziet Rob ons van 
realtime meetgegevens waardoor 'het noorderlicht 
missen' geen optie is. Er is gezamenlijk keukentje en 
twee aparte 2-persoons-slaapkamers; verder is er een 
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gezamenlijke douche en toilet. Ook is er Wifi. Daarnaast overnachten we 2 nachten in een 
afgelegen berghutje.Jolanda verzorgt alle maaltijden. 

 

Aantal personen:  

4 (minimaal en maximaal) 

Periode:  

Eind september is een mooie tijd op de Lofoten: herfstkleuren, nog genoeg daglicht maar ook 
noorderlicht en echte duisternis. Plus: de vele zomertoeristen zijn verdwenen ;-) ! 

 

Voor wie:  

Bergwandelervaring is vereist. 
Daarnaast is een goede 
conditie echt een MUST. 
Deze week gaat totaal niet over prestaties of  
kilometers, maar om je deelgenoot te gaan voelen 
van de (nachtelijke) poolnatuur, is het wel noodzaak 
dat je op grotere afstand van wegen, huizen en 
auto’s kunt komen - op eigen kracht. Ben je te 
vermoeid door het bergwandelen, dan heb je geen 
energie over om te genieten van het fotograferen. 

Concrete vereisten:  

-je kunt 6 uur lange bergwandelingen met een rugzak van zo’n 13 kilo maken 

-je bent bekend met lopen over stenig en steil terrein, soms ook padloos 

-je hebt geen hoogtevrees 

-je hebt een digitale camera (met mogelijkheid om in Manual belichting te werken), een 
statief(je) en affiniteit met fotografie 

-je bent bereid moeite te doen voor ‘die ene bijzondere plaat’ 

-je bent leergierig, nieuwsgierig en positief/flexibel ingesteld 
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Bij het vuurtorentje van Laukvik



Globaal programma: 

Zaterdag 24/09: Heenreis. Vlucht naar Svolvær. Jolanda haalt je op en rijdt je naar het 
Polarlichtcenter in Laukvik, alwaar we wat eten en nog een nachtelijk kort tochtje langs zee 
kunnen maken. 

25/09 t/m 01/10: Flexibel programma, afgestemd op wensen en weer: korte/lange 
dagtochten, nachttochten, een 2-daagse berghut-overnachting, foto-instructies, foto-
opdrachten, foto-nabesprekingen. 

Zondag 02/10: Terugvlucht vanaf  Svolvær. 

Reissom:  € 2145,00 

Inclusief: Alle vervoer ter plaatse, 6x accommodatie in het Polarlightcenter en in de berghut 
(2x), alle maaltijden, snacks & niet-alcoholische dranken, de Polarlightcenter-lezing, foto-
instructieclinics, instructiesyllabus, fieldguide, fotografische- en bergwandel-begeleiding. 

Exclusief: vliegretour Svolvær (zelf  boeken), bergwandelkleding, dagtochtrugzak & 65L 
rugzak, camera-uitrusting, overige onkosten waaronder alcoholische consumpties, reis- en 
ongevallenverzekering. 
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Informatie & aanmelding: 

Voor nadere informatie of  vragen kun je contact opnemen met Jolanda Linschooten via 
Email: info@jolandalinschooten.nl of  telefoon: 0251-316306. Aanmelden kan met het 
aanmeldingsformulier op www.JolandaLinschooten.nl onder 'activiteiten'.
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