Kurspaketet
Orkidéfotografering 9-11/6
Vill du utveckla din fotografering
och besöka några av Ölands bästa
orkidélokaler?
Under en helg får du tips och möjligheter till att ta bilder som sticker ut.
Du kommer även att ha chans att se
25 av Ölands 30 orkidéarter.

Välkommen till en helg fylld med fotografering och upplevelser. Nu är alla orkidéer på gång och vi kommer kunna
fotografera ett stort antal orkidéer (se lista på nästa sida). Vi börjar inne med att titta på bilder på de olika arterna och
du får tips om växtfotografering, makro, ljus mm. Har du en systemkamera så är det bra, men det går lika bra med en
kompaktkamera eller mobil med bättre kamera, alla kommer att få individuella tips om hur man kan få bättre bilder.
Mestadels kommer vi att vara ute och fotografera olika arter på olika platser men vid sämre väder och på några delar
av helgen (se program nedan) så är vi inne och tittar på våra bilder och då får ni också tips om hur ni kan redigera
bilderna, program för detta samt tips om hur man kan göra bildspel med sina bilder. Om man vill ha sovmorgon eller
ta det lite lugnt så går det bra att hoppa över morgon- och kvällsturerna som är i närheten av Kastlösa.
Nästa kurstillfälle ges från 9 juni till 11 juni 2017. Ankomst fredag eftermiddag 15-16 och avresa efter lunch på söndagen. Kursen inleds med gemensam fika kl 16.
Pris 2017 är 3475 kronor per person, vilket inkluderar kursavgift med guide, boende i hotellrum, med wc och dusch
och TV på rummet, frukost & lunch, middag (kvällens husman med lättdryck, sallad, bröd samt dessert och kaffe).
Boendet på Allégården utgörs av del i hotellrum (2-personer i varje rum, wc och dusch på rummet, TV). Enkelrumstillägg 600 kr. Det finns även möjlighet till vandrarhemsstandard, priset är då 3175 kr för del i dubbelrum.
Kursledare är Mikael Gustafsson, en av Sveriges allra skickligaste naturfotografer med stort intresse för växtfotografering. 2014 gav han ut boken ”Upplev Sveriges natur” med Martin Emtenäs. Mikaels hemsida: www.skogsfru.se
Anmälan
Anmälan sker till Allégården senast 15 maj 2017 (eller i mån av plats därefter). Först till kvarn gäller.
Telefon: 0485-421 75 Mobil: 072-302 21 75 E-post: info@kastlosa.se
Kursen ges för minst 6 och max 20 personer.
Telefon: 0485-421 75
Mobil: 072-302 21 75
E-post: info@kastlosa.se

VÄLKOMNA!
Katrine & Håkan Rietz

Program
Fredag 9 juni 2017
16:00 Samling Allegården, Kastlösa, Fika
Vi börjar inne med fototips och tittar på bilder på de Öländska orkidérna.
Mikael visar hur man kan jobba för att få bättre bilder mm.
Kvällsmat
I kvällningen så åker vi ut med de som önskar för lite inledande fotografering i solnedgångsljuset.
Lördag 10/6
De som önskar kan ta en fototur i gryningen.
Frukost 07:30.
Dagstur och vi testar olika tekniker och sätt att tänka.
Pick-nick-lunch.
Vi besöker under dagen flera av Ölands allra bästa orkidélokaler.
Kvällsmat
Vi fotograferar i det fina kvällsljuset i närheten av Kastlösa.
Söndag 11/6
Gryningsfoto för de som önskar.
Frukost 7:30.
Förmiddagsfika
Under förmiddagen tittar vi på helgens bilder och
hinner även med att kolla på lite olika datorprogram efter önskemål.
Vi visar olika arbetsflöden från minneskort till bildspel.
Avslutning med gemensam lunch
Under helgen har vi möjlighet att se följande orkidéarter: Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, krutbrännare, Johannesnycklar, göknycklar, ängsnycklar,
blodnycklar, vaxnycklar, nattviol, grönvit nattviol, tvåblad, brudsporre,
praktsporre, Jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, flugblomster, guckusko, vit
skogslilja, grönkulla, nästrot, gulyxne, honungsblomster, salepsrot, kärrknipprot
Programmet kommer att anpassas efter deltagarnas önskemål och om ni
t.ex. vill ha någon speciell fotografering eller extra mycket om t.ex. bildspelsredigering, HDR, makrostacking så kan ni få många tips. Det är bra
om ni har med egen dator så ni kan göra lite bildbehandling av de bilder vi
tar under helgen. Vi kommer att titta på våra bilder bl.a. på söndag fm.
Bilder från tidigare kurser: www.pbase.com/skogsfru/fotokurser

Mikael på sten på alvaret vid Kastlösa.

