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Björn och vargsafari, östra Finland, 1-4.10   700€   
Vi lär oss fotografiska tekniker för att kunna fotografera stora däggdjur från gömsle. Hur olika 
gömslen fungerar och vilka regler som gäller för fotografering. Matning med åtel och reglerna 
som gäller vid matning. Säkerhetstänkande vid fotografering av rovdjur. Vi fotograferar från 
gömslet under kväll, natt och tidig morgon. Transport från Åland/Åbo ingår i kurspriset.

 
Presentationsteknik/utställning, Åland, 23-25.10  150€   
Portfolioteknik. Urval av bilder till portfolio, utskrifter, presentation. Egen fotobok som portfolio. 
Utställningsteknik, olika typer av inramning, passepartout, hängningsteknik, utställningsaffischer, 
vernissagekort, utställningskatalog och finansiering. Deltagarna komponerar egna portfolios och 
vi gör en egen utställning.
 
 
Nattfotografering, Åland, 14-15.11  150€   
Vi går igenom och övar tekniker för nattfotografering - både astrofotografering, befintligt ljus och 
konstbelysning. Vi är ute en natt och fotograferar.
  

Vinterfotografering, Åland 16-17.01  150€   
Vinterfotografering i kustmiljö med särskild betoning på is och issäkerhet.   

Gör din egen hemsida, Åland, 30-31.01  150€  
Deltagarna lär sig konstruera en egen hemsida i Word Press eller liknande program.  

Örnar och vinterlandskap, Kuusamo, Finland   16-21.02   600 €   
Vi lär oss fotografiska tekniker för att kunna fotografera stora rovfåglar och ugglor från gömsle på 
vintern. Hur fågelgömslet fungerar och vilka regler som gäller för fotografering. Matning med åtel 
och reglerna som gäller vid matning. Hantering av utrustning under extrema vinterförhållanden. Vi 
fotograferar från gömsle under dagtid. Fotografering av vinterlandskapet i Lappland ingår också. 
Transport från Åland/Åbo ingår i kurspriset.
   

Växtfotografering/makro, Åland/Sälskär, 14-16.05  200€   
Tekniker för fotografering av blommor, insekter och fåglar både på nära håll och som en del av 
landskapet. Tidpunkten för kursen sammanträffar med den rikliga  vårblomningen  i de 
åländska lövängarna. En dagstur till Sälskär ingår.                                                                                                           

Sjöfåglar och landskap, Varanger, 7.06-13.06  700€   
Vi gör en 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  


