Høst workshop 23.- 26. september 2021
Bli med oss på ei uforglemmelig langhelg til Dovrefjell og omegn. Vi bruker mesteparten av dagene utendørs i vilt og
vakkert høst-landskap.
Vi skal bli kjent med moskusens tegn og adferd. Bruke god tid på å nærme oss dyra og la dem bli trygge på oss. Vi skal
jobbe med motiver vi ønsker å ta og lære oss veien dit. Hele tiden tenker vi på forgrunn, bakgrunn, innramming og posisjonering. Det blir lange dager i felt hvor vi jobber med arbeidsflyt og kamera som verktøy. Det blir ei helg med mye inspirasjon, ny kunnskap og ikke minst fotoglede! Opptil 14 personer kan vi ta på workshopen.
Program :
Dag 1. Ankomst Toftemo Turiststasjon på Dovre kl. 16.00 -18.00.
Felles middag kl. 18.00. Foredrag etter middag.
Dag 2. Elg fotografering i soloppgang. Deretter tilbringer vi hele dagen i felt med moskusen.
Felles middag kl. 19.00.
Dag 3. Felles frokost Toftemo 07.30.
Vi tilbringer hele dagen i felt med moskusen.
Felles middag kl. 19.00.
Dag 4. Landskapsfotografering i flere setesdaler ved soloppgang og ut dagen.
Avslutter ca. kl. 16.00.
Pris : kr. 9 000,- i dobbeltrom
kr. 10 000,- i enkeltrom ( begrenset antall )
****
Det er mulig å forlenge oppholdet dersom du ønsker å fotografere Jerpe eller Hønsehauk.
Vi tar 4 personer med til Jerpene og kun 2 til hønsehaukene pr. dag.

Inkludert :
Overnatting.
Helpensjon.
Guiding.
Bompenger
Foredrag.
Tips og veiledning underveis.
Ikke inkludert :
Reise til og fra Dovre.
Reiseforsikring.
Deltagerne må kjøre egne biler. (Dersom ikke mulig, ta direkte kontakt).
Brus og alkohol
Utstyr:
Bærbar Mac/PC.
Ekstra batteri og minnekort.
Vidvinkel, standard og teleobjektiv. Stativ/monopod.
Fotosekk/tursekk med plass til ekstra klær, mat og drikke.
Varme klær, vindjakke/tynn dunjakke, vind og vanntett bukse, varm genser, ullundertøy, lue, hansker, ullsokker. Vanntette fjellsko.
Termos og drikkeflaske(r)
Dersom du har:
Filter, Jervenduk,
Nivå:
Alle
Betaling:
Det blir sendt faktura med forfall en måned før.
Korona :
Vi tar alle restriksjoner på alvor og følger alle regler. Toftemo har holdt åpent under hele pandemien uten å minske standarden.
Påmelding:
even.naturfoto@gmail.com, ved spørsmål Tlf. +47 941 362 90.

