Foto: Elisabeth o Håkan Liljenberg

Välkommen till Naturfototräff
Kreativt foto – teori och praktik vid Stenshuvud nat.park
Lördagen den 27/4 2019 kl. 09.00 – ca kl. 17:00
Plats: Parkeringen vid Naturum Stenshuvud nat.park (GPS: 55.655734, 14.26785)
Målsättningen för dagen är att man ska få lust och inspiration att prova på andra sätt att fotografera
än de vanliga. Första passet har fokus på blommor/växter, under det andra jobbar vi med kust- och
vattenmiljöer. Elisabeth och Håkan Liljenberg går igenom det teoretiska och hjälper till med det
praktiska.
Förmiddagen: Börjar med en teoretisk genomgång av bl.a. “naturfilter”, kort skärpedjup, med- resp.
motljusbilder. Ca 45 min. Sedan praktiska övningar av det vi diskuterat på ängen nedanför parkeringen
och Naturum. Ca 2 tim.
Lunch: Vi tänder grillen till lunch så tag gärna med korv eller annat grillbart.
Eftermiddagen: Vi fortsätter med teoretisk genomgång av bl.a. långa slutartider, HighKey/LowKey,
ICM (medvetna kamerarörelser) och att finna annorlunda motiv. Ca 45 min. Därefter en promenad
ner till havet för praktiska övningar av ovanstående. Ca 2 tim.
Vi avslutar med att samlas vid grillplatsen för fika och frågestund. Ca 30 min
För den som inte vill jobba kreativt men ändå hänga med finns mycket att fotografera på den här fina
platsen. Backsippor, gullvivor, ramslök, sandödlor, vackra landskap och mycket mer. Kanske även
bokskogen har börjat slå ut.
Användbar extrautrustning om man har: stativ, polarisationsfilter, ND-filter, makroobjektiv,
vidvinkelobjektiv, ”ärtpåse” + oömma kläder och gärna något skydd att ligga på, t.ex. ett liggunderlag
eller en sopsäck.
Förberedelser: Titta gärna på Elisabeths föredrag från Photonatura-dagen tidigare i år: Länk
Anmäl gärna att du kommer, men inget krav.
Välkomna!
Elisabeth (mail / 0704-331644) och Håkan Liljenberg (mail / 0736-222000)
Hälsningar
Ledningsgruppen
Biofoto Syd.

I samarbete med:

Vägbeskrivning: Stenshuvuds nationalpark ligger strax söder om Kivik och ca 15 km norr
om Simrishamn. Från riksväg 9 är det skyltat till huvudentrén där du även hittar naturum.
OBS! Välj inte norra entrén som nås inifrån Kivik.
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