Lofoten
Följ med på en fantastisk
foto- och äventyrsresa
med Anders Jorulf!

FOTORESA TILL LOFOTEN
Välkommen att följa med på vår foto- och upplevelseresa som går
till Lofoten i Nordnorge. Vi vänder oss till dig som är nybörjare inom
fotografering, hobbyfotograf eller semiprofotograf. I lofoten färdas vi
i moderna minibussar och övernattar i den mysiga fiskebyn
Henningsvaer – allt för att ge dig en variationsrik upplevelse och en
fantastisk fotoresa.

Resans höjdpunkter:
- Midnattssols fotografering
- Uttakleivs magiska stränder
- Vandring till Kvalvika Beach
- Vandring uppför Ryyten
- Midnattsolsfotografering vid Eggum
- Midnatssolsvandring uppför Reinebringen
- Besök i fiskevisten
- Fotografering vid fantastiska Unstad Beach
- Fotografering vid tidvattenstrand
Vi har många års vana av att leda både stora och mindre fotogrupper
och har goda referenser från privatpersoner och företag.
Anders Jorulf, vår fotoguide och lärare, är en av Sveriges mest
uppskattade landskapsfotografer med flera uppmärksammade
utställningar i såväl Sverige och Grekland som i New York.

Kursen fokuserar på:
- Kamerateknik
- Bildkomposition
- HDR och panoramafotografering
- Bländarinställningar
- Landskapsfotografering med olika brännvidder
- Långa vs korta slutartider
- Daglig personlig coachning
- Bildredigering i Adobe Lightroom
- Daglig bildgenomgång och personlig feedback.
Anders är din personliga coach och guide under
hela resan.

Denna resa passar:
Resan passar alla som har ett stort intresse för
fotografi, landskap och äventyr. Oavsett om du har
mycket erfarenhet eller bara vill ta bättre bilder så
är du varmt välkommen att följa med.
Vad som är speciellt med detta äventyr är Anders
personliga coachning och unika kunskap om Lofoten. Under resan ges även tillfälle att prova olika
kameratyper och objektiv (Nikon, Canon, Hasselblad samt vid vissa tillfällen Sinar System).

* Pris Lofoten - 25 000 skr / person
** Pris Lofoten - 22 500 skr / person

I resan ingår:
- Flyg Stockholm - Kiruna t/r
- Plats i minibuss, vägavgifter samt drivmedel
- Boende samt frukost under vistelsen i Lofoten
- Fotokurs samt daglig guidning i Lofoten
- Utbildning i Lightroom
- Personlig fotocoachning under veckan i Lofoten
Bokning av flyg samt boende sker av auktoriserad resebyrå som har
Svensk resegaranti.
* Vi hjälper dig att boka resan genom en auktoriserad resebyrå .
** Du ordnar med egen resa till och från destinationsorten.
Max antal deltagare: 8
Min antal deltagare: 4
Boka via mail till: info@jorulf.se eller besök
fotoadventures.se

Boka din resa via mail till: info@jorulf.se
eller besök fotoadventures.se
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