Island
Följ med på en fantastisk
foto- och äventyrsresa
med Anders Jorulf!

FOTORESA TILL ISLAND
Upptäck det karga landskapet, de varma källorna och de fascinerande
gejsrarna i denna foto- och äventyrsresa till norra Island. Denna
vulkaniska ö med sina vackra vattenfall ger unika möjligheter till riktigt bra fotografering. På denna resa fördjupar vi oss i bildskapandet,
teknik och kamerainställningar och avslutar dagarna med kreativa
bilddiskussioner och utmanande fotouppgifter.

Resans höjdpunkter:
- Islands fantastiska vattenfall
- Det Isländska höglandet
- Black Beach
- Varma källor
- Islandshästar
- Landskapsfotografering
- Europas västligaste plats
- Lunnefåglarnas häckningsplats
Vi har många års vana av att leda både större och mindre fotogrupper
och har goda referenser från privatpersoner och företag.
Anders Jorulf, vår fotoguide och lärare, är en av Sveriges mest
uppskattade landskapsfotografer med flera uppmärksammade
utställningar i såväl Sverige och Grekland som i New York.

Kursen fokuserar på:
- Kamerateknik
- Bildkomposition
- HDR och panoramafotografering
- Bländarinställningar
- Landskapsfotografering med olika brännvidder
- Långa vs korta slutartider
- Daglig personlig coachning
- Bildredigering i Adobe Lightroom
- Daglig bildgenomgång och personlig feedback.
Anders är din personliga coach och guide under hela
resan.

Denna resa passar:
Vi vänder oss till dig som är nybörjare inom
fotografering, hobby- eller är semiprofotograf.
Pris – se www.fotoadventures.se eller
watchitlive.eu för aktuella priser.

I resan ingår:
- Plats i minibuss, vägavgifter och drivmedel
- Boende med frukost under vistelsen
- Fotokurs samt daglig guidning
- Utbildning i Lightroom
- Personlig coachning under veckan

Det här ingår inte:
- Flygresa t/r Island
- Lunch och middag
Bokning av boende samt hjälp att boka flyg sker av
auktoriserad resebyrå, Watch it Live, som har Svensk
resegaranti.
Min antal deltagare: 4
Boka via mail till: anders@jorulf.se, karin@watchitlive.se
Boka via webb: watchitlive.eu, fotoadventures.se
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