Landskapsfotograferingskurs på Mickelsörarna 11.– 13.8.2017

Kom med på kurs och få inspiration till din egen landskapsfotografering ute i den natursköna
Kvarkens yttersta skärgård!
Kursen innehåller föreläsningar, bildvisningar och fotoövningar med feedback. Vi diskuterar
komposition, ljus samt olika fototekniker som långa exponeringar, användning av filter, att
ta panorama bilder eller HDR-bilder. Fotografering och fotoövningar kommer
huvudsakligen att ske tidigt på morgnarna samt om kvällarna då ljuset är som bäst för
landskapsfotograferingen.
Föreläsningar och bildvisningar hålls på svenska men den individuella handledningen kan
också ges på finska.
På kursen finns 12 platser och kursen genomförs om det finns minst 7 anmälda deltagare.
Anmälan sker genom att sända e-post till cafekummelskar@mikkelinsaaret.fi, eventuell
avbokning sänds till samma adress. Komihåg när du anmäler dig att uppge fullständigt namn
samt e-post och telefonnummer samt om du har någon matallergi. Kursavgiften betalas
senast 1.8.2017 till kontonummer som meddelas per e-post.
Plats: Mickelsörarnas naturstation
Pris: 310 €/person med helpension i 2-personers rum, båttransport och utflykt ingår
Sista anmälningsdag: tisdagen den 25 juli
Antal deltagare: 7 – 12 personer
Kursledare: Naturfotograf Tuija Waren
Förfrågningar: Gällande fotografering till Tuija gsm 050-303 3658, övrigt Carina gsm 044-527 2314

Deltagarna behöver: kamera med manuella justeringar, kamerans manual, objektiv med
brännvidd mellan 14 mm till 100 mm, stativ och stativhuvud, fjärrutlösare, filter (ND, UV, ej
obligatorisk), tillräckligt många batterier till kameran + laddare, minneskort, kläder enligt väder,
ordentliga skor eller stövlar, regnkläder (OBS! Augustikvällarna kan redan vara kyliga i den yttre
skärgården), pannlampa är ett måste med reservbatterier.
Avbokningsvillkor: Avbokningar som sker senare än 1.8 återbetalas till 90 % ifall kursplatsen
kan fyllas med en annan deltagare eller mot läkarintyg. Kursen genomförs med väderreservation
och ifall kursen måste inhiberas återbetalas kursavgiften i sin helhet. Ifall kursen förkortas pga
vindförhållanden, återbetalas en motsvarande del av kursavgiften.
Program
Fre. 11.8.
12.45 Avfärd grupp 1 Norrskat, Köklot (6 personer/grupp)
ca 14.30 Avfärd grupp 2 Norrskat, Köklot
15.30 Kaffe/te och smörgås
16.00 Föreläsning ute/inne
18.00 Middag
19.00–22.00 Kvällsfotografering
Lö 12.8.
5.30 Fotografering
7.30 Frukost
11.00 Lunch
12.00 Föreläsning ute/inne
15.00 Kaffe/te
ca 16.00 – ca 22.00 Utfärd med fotografering, om
vinden tillåter besöker vi Boskär
Sö 13.8.
Sovmorgon/eller ute och fota på egen hand
8.00 Frukost
9.00 – 12.00 Genomgång av bilder, feed-back
12.00 Lunch, packning och städning
ca 13.30 Avfärd grupp 1
ca 15.00 Avfärd grupp 2

