
 
 

 

Kortkurser i foto, beskrivning och priser 2021-22 

Makro och insektfotografering, Åland, 27-29.8.2021, 150€                                                                   
Under den åländska sensommaren myllrar det av fascinerande och färggranna fjärilar, 
sländor och andra insekter. Under denna kurs lär du dig olika makrotekniker för att kunna 
upptäcka insekternas och blommornas miniatyrvärld. Vi arbetar mest ute i fält. Skolan har 
en del makroutrustning att låna ut till kursdeltagare. Kursen börjar fredag 17.00 och slutar 
söndag 16.00. Lunch ingår. 
 
Höstfärger i finska fjällvärlden, Kilpisjärvi, 10-16.9.2021, 650€                                                                   
En fotoresa till finsk Lappland, då höstfärgerna är som bäst. Vi bor i Kilpisjärvi, som ligger 
längst uppe i Lapska armen vid gränsen mot Norge och Sverige. Vi gör dagsutflykter på 
det kända Saanafjället och i Malla nationalpark och vi har möjlighet att ta båten till 
Treriksröset, punkten där Finland, Sverige och Norge möts. På nätterna har vi bra chanser 
på norrsken. På väg upp övernattar vi vid Torneälven, där Kukkolaforsen bildar Europas 
längsta fors. Transport från Åland/Åbo ingår i kurspriset. 
 
Nybörjarkurs i kamerateknik, Åland, 8-10.10.2021, 150€ 
Vi lär oss hur en digitalsystemkamera fungerar och hur man gör alla inställningar manuellt 
för att kunna ta full kontroll över bildskapandet. Vi gör många övningar ute i fält och vi går 
igenom grunderna i filhantering och bildbehandling i Photoshop. Ta gärna med en egen 
systemkamera, men skolan har också kameror att låna ut till kursdeltagare. Kursen börjar 
fredag 17.00 och slutar söndag 16.00. Lunch ingår. 
 
Norrsken i Nordnorge, Alta 1-5.11.2021, 600 €                                                                                                          
Kursen är förlagd till vår vänskola, Alta folkehögskole, där vi bor och äter. Vi lär oss tekniker 
för nattfotografering och framför allt fotografering av norrsken. Alta är känd som 
”Nordlysbyen”, eftersom norrskenet är synlig där nästan alla molnfria nätter under 
vinterhalvåret. Det blå skymningsljuset som råder under dagen den här tiden på året ger 
också fina landskapsbilder. Deltagarna bokar flyg till och från Alta själva.    
  
Vinterfotografering, Åland 15-16.1.2022, 150€   
Vinterfotografering i åländsk kustmiljö med särskild betoning på is och kamerahantering i 
vinterförhållanden. Kursen börjar lördag 9.00 och slutar söndag 16.00. Lunch ingår.  
 
Örnar och vinterlandskap, Kuusamo, Finland   12-17.2.2022, 635€   
Vi lär oss fotografiska tekniker för att kunna fotografera både mindre fåglar och stora 
rovfåglar som kungsörn från gömsle på vintern. Hur fågelgömslet fungerar och vilka regler 
som gäller för fotografering, samt hantering av utrustning under extrema 
vinterförhållanden. Vi fotograferar från gömsle under dagtid. Vi ägnar också tid åt 
fotografering av vinterlandskapet i Lappland. Vi bor på vår vänskola Kuusamo-opisto och 



   
 

 
 

rör oss mest i nationalparkerna Oulanka och Riisitunturi. Transport från Åland/Åbo ingår i 
kurspriset. 
 
Presentationsteknik/utställning, Åland, 18-20.3.2022, 150€   
Portfolioteknik. Urval av bilder till portfolio, utskrifter, presentation. Egen fotobok som 
portfolio. Utställningsteknik, olika typer av inramning, passepartout, hängningsteknik, 
utställningsaffischer. Deltagarna komponerar egna portfolios. Kursen börjar fredag 17.00 
och slutar söndag 16.00. Lunch ingår. 
 
Björn och vargsafari, östra Finland, 21-24.4.2022, 895€   
Vi får möjlighet att fotografera björn och varg i snö. Björnarna besöker gärna åtel när de 
kommer från sitt vinteride. Vi lär oss fotografiska tekniker för att kunna fotografera stora 
däggdjur från gömsle. Hur olika gömslen fungerar och vilka regler som gäller för 
fotografering. Säkerhetstänkande vid fotografering av rovdjur. Vi fotograferar från gömslet 
under kväll, natt och tidig morgon. Helinackordering i Kiekinkoski. Transport från Åland/Åbo 
ingår i kurspriset. 
 
Växtfotografering/makro, Åland, 13-15.5.2022, 150€   
Tekniker för fotografering av blommande växter både på nära håll och som en del av 
landskapet. Tidpunkten för kursen sammanträffar med den rikliga vårblomningen i de 
åländska lövängarna. Kursen börjar fredag 17.00 och slutar söndag 
16.00.                                                                                                          
 
Sjöfåglar och landskap, Varanger, Nordnorge, 1-7.6.2022, 720€   
Vi gör en lång fotoresa till Varangerhalvön, som ligger vid Barentshav. Där övar vi på att 
fotografera häckande sjöfåglar vid de rikliga fågelbergen och vi gör också en dagstur ut 
till Hornöya fågelreservat, som ligger utanför Vardö. Fågelfotografering både från båt och 
från land. För övrigt fotograferar vi det särpräglade landskapet på halvöns norra sida. 
Transport från Åland/Åbo ingår i kurspriset. 
 
 
 
Obs! Vi reserverar oss för program- och prisändringar  
 

 

 

 

 


