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Bli med på fototur i 2019!
Fotografiska og fotografering i Stockholm:

31. mai- 2. juni 2019. Lennart Carlsson koordinerer turen. (s. 2-3)

Kreativt foto på Høytorp Fort:

Lørdag 17. august 2019. Med Grandefoto.
Maks antall deltakere: 12 personer. (s. 4-5)

Høstfjell i Rondane:

13.–15. september 2019. med Fotograf Henrik Strømstad.
Maks antall deltakere: 12 personer. (s. 6-7)

Figur 1Alle gode ting er 3 turer!

Klubbens foto-utfordring til deg:

Drøbak fotoklubbs mål er å motivere medlemmene til å
utvikle seg som fotografer. Klubben velger å gi 5.000 kr i
bidrag til hver av de tre turene.
Med sponset tur, følger en aldri så liten oppgave for
deltakerne: Vi skal presentere for hverandre, og klubbens
medlemmer, hva vi gjorde av fotografiske oppdagelser på
akkurat denne reisen. Alle deltakerne velger ut 2-3 bilder.
Funder over slike ting som for eksempel:
Hva elsker du ved et fotografi? -Hvilke følelser vekker
bildet? Beskriv opplevelsen din/inntrykkene du får.
Hva tror du teknikken bak bildet er? – hva må du lære
deg for å kunne gjøre det samme?
Dette er også en trening i å presentere bilder for et publikum.
Her er alle vinnere!

Figur 2 Informasjon, program og priser:

Bindende påmelding innen 1. april 2019 –
Det gjelder alle 3 turene!
Priskalkyler for hver tur er oppgitt i presentasjonen nedenfor.
Eventuelle kostnader ved å avbestille en tur, dekkes av
personen selv. Lennart kan lage ventelister.
For få påmeldte åpner for at andre fotografer kan delta. Dette
gjelder spesielt lørdagen på Høytorp fort og Rondane-turen.
* Påmelding til Lennart (dalsson@online.no)

Det er lov å bli med på alle tre ;-)

Figur 3 Hvem blir med på tur?
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Fotografiska i Stockholm 31.5 -2.6 2019
Program:
Fredag 31.5

Besøk på Fotografiska. Omvisning kl. 18.00 – 18.45.
Utstillingene som vises er:
Bildekunstner Jesper Waldersten,
fotograf og sydame Jessica Silversaga
og doku. fotograf Rahul Talukder.
Museet har en restaurant i toppetasjen med utsikt over
vannet mot Skepsholmen og Djurgården. Her kan vi
arrangere et felles måltid. Eller, vi finner et annet sted. Mer
info www.fotografiska.se

Foto 1 Jesper Waldersten - Bildekunstner

En utfordring

Hver av deltakerne velger 1 fotografi fra utstillingen på
Fotografiska. Ta en avbildning av dette med kamera eller
mobilen. Dette bildet kan du bruke til presentasjonen fra
turen, sammen med 1-2 egne bilder.

Lørdag 1.6

kl. 10.00 Besøk på Vasaskipet med omvisning. Omvisning
hver time. Her får vi en fotografisk utfordring. Det er mørkt i
museet og skipet er nesten sort. Mer info
www.vasaskeppet.se
Ettermiddagen fri. Vi kan ta med kameraet og utforske andre
deler av Stockholm på egenhånd eller i grupper, og møtes
igjen til middag. Kl. 19.00 Felles måltid.

Søndag 2.6

Dagen fri. Hjemreise
Etter frokost rekker vi kanskje en siste fotojakt, og kanskje
en felles lunsj før hjemreisen?
Foto 2 Jessica Silversaga - Fotograf og Sydame

Fotosteder i Stockholm:

Noen aktuelle steder å oppsøke for inspirasjon, og kanskje
finne egne motiv:
Gamla Stan.
Riddarholmen.
Skepsholmen.
Djurgården.
Kungstrædgården, Sergels Torg og Høtorget.
Søder, Fjællgatan, Monteliusvægen og Långholmen.
Foto 3 Rahul Talukder – Fotograf

Drottningholm. Reise med båt eller buss.
Millesgården. Tunnelbane til Lidingø og buss.
Vaxholm. Reise med båt eller buss.
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Priser:
Vi gjør oppmerksom på at det er Kr. Himmelfart på
torsdag 30/5. Det kan gi oss en ekstra turdag. Gi
beskjed om dette er ønskelig når du melder deg på.
Det vil evt. påvirke bestilling av reise og opphold.
Vi ønsker å nevne at partner (ektefeller, samboer,
livspartner el.) er velkommen med på turen.
DFK betaler entre og omvisning på Fotografiska og
Vasaskeppet.

Reisemuligheter:

Tåg – SJ avg. Oslo kl. 05.56- ank. Stockholm kl. 11.29.
5,5 timer. Det planlegges banearbeider på strekningen så
det er mulig at man må dra via Gøteborg. Reisetiden blir
da 8,5 timer.
Pris blir annonsert av NSB/SJ i mars/april.
Buss – Flixbus avg. Oslo kl. 09.00 - ank. Stockholm kl.
16.35. Reisetid 7,5timer.
Pris 229 kr en vei.
Bil – 510 km – Reisetid 6 timer – 450 kr en vei i bompenger.
(I hht. NAF)
Fly – Det er mye å velge mellom, som du må du finne ut av
på egen hånd.
* Reisen kan være en del av det sosiale fellesskapet om du
vil. Når du melder deg på, er det fint om du nevner hvilket
reisealternativ du ønsker – alene eller i fellesskap.

Overnatting:

Lennart har funnet et sentralt hotell:
Queens Hotel, Drottninggatan 71A.
Mer info www.queenshotel.se
Hotellet ligger sentralt slik at det går å spasere mellom
hotell, museer og de fleste fotolokasjoner.
Her har Lennart fått booket følgende rom for 2 netter:
3 singel rom – pris: 3.200,- SEK pr rom
3 twin rom – Pris 4.200,- SEK pr rom
1 trippel rom Pris 4.800,- SEK
Det er naturligvis mulig å bo privat, eller å selv finne et
annet hotell.
* Ved påmelding bør du oppgi hvilken overnattingsløsning
du ønsker, og antall personer.

Måltider:

Alle måltider og drikke, betaler vi selv.
* Påmelding til Lennart på e-post: dalsson@online.no.
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Foto 4 Vasaskipet

Høytorp fort i Mysen lørdag 17.8 2019
En intens lørdag med kreativ fotografering for de med litt fotoerfaring og som ønsker utfordringer:
«Lær spennende fototeknikker. Hvordan lage svevebilder eller spøkelsesbilder? Utnytt lyset best mulig og
lag spennende komposisjoner. Her er det muligheter til å skape helt unike bilder.»
Grandefoto stiller med to fotografer som er veiledere for deltakerne. De legger opp til følgende fotografiske
opplevelser: Deltakerne rullerer på 3 ulike steder for fotografering: Lokalene er rigget til på forhånd:

Inne i festningen med rustikke vegger og lys
som siver inn fra små glugger i veggen:
Modellen er et barn eller en ung dame i
kostyme.
Det er flere settinger i dette rommet.

Foto 5 Grandefoto lærer bort lysstemninger

«Sveverommet» - med den mystiske
stemningen inne i festningen:
Modellen er et barn eller en ungdom iført
kostyme og «svever» i rommet.
Her demonstrerer Grande Foto
sveveteknikken og hvordan du trinn for trinn
selv kan lage svevebilder.

Foto 6 Fotomystikk
Deltakerne blir presentert for flere steder
med gode fotomuligheter inne, ute eller på
taket av fortet.
Modellene er 2-3 ungdommer eller voksne som
modeller. Disse er til disposisjon for
deltakerne. Her er det kostymer tilgjengelig.
Deltakerne arbeider også på egenhånd med
sine kreative ideer uten veileder.
Foto 7 Protrettering og lysstemninger
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Grandefoto viser redigering av noen eksempelbilder i Photoshop i etterkant av fotograferingen.
Det er en fordel å kjenne til bildebehandlingsprogrammene, men ikke et krav.
Demonstrasjonen vil gi tips til erfarne og inspirasjon til de uerfarne.
Kamera, stativ og evt en bærbar ps/mac er lurt å ha med!

Figur 4 Husk å pakke fotografens verktøykasse

Program:

Kl. 10.00 Inspirasjon og instruksjon for dagen
Kl. 11.00 Fotografering på Fortet med modeller
Kl. 13.00 Lunsjpause
Kl. 14.00 Fotografering på Fortet med modeller
Kl. 15.30: Demonstrasjon redigering, lag “svevebilder”
Kl. 17.00: Takk for i dag

Priser:

Med 12 deltakere, og sponsing fra klubben, blir prisen 2050kr. + lunsj 200 kr. Pr deltaker. Ved færre
deltakere, øker prisen.
Reise kommer i tillegg
* Påmelding til Lennart på e-post: dalsson@online.no. Maks 12 plasser! Vi lager gjerne venteliste.
Inspirasjon finner du her: Grandefoto sin nettside: http://grandefoto.no
Høytorp Fort i Eidsberg i Mysen er omtalt på flere nettsider, og har egen Facebook side. Søk det opp.
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Høstfjell i Rondane 13.–15. 9 2019
Et fotoverksted med Fotograf Henrik Strømstad hvor vi øver på å skape fotografier i et vakkert landskap:
Han vektlegger å jobbe med komposisjon, og det å bruke tid på å finne motivet vårt og å rendyrke det. Vi får
også hjelp til kamerateknikk –med og uten filter. Han hjelper hver og en ut ifra kunnskapsnivå vi er på. Han vil
ha med filter for de som måtte ønske teste det, og litt annen fotoutstyr for prøving for de som måtte ha interesse :-)
Henrik Strømstad har alltid et lite foredrag på lur om hvilket som helst foto-tema.
«Landskapsfotografering med eller uten filter» var Henrik Strømstads tema for både foredraget, og for
fotoverkstedet i Grebbestad, som han holdt for Drøbak fotoklubb i 2018. Han vektlegger å jobbe med
komposisjon, og det å bruke tid på å finne motivet vårt og å rendyrke det. Vi får også hjelp til kamerateknikk –
og bør ha med oss bruksanvisningen, siden kamra har ulike oppsett. Han har alltid et lite foredrag på lur om
hvilket som helst foto-tema. Les hans egen beskrivelse av kurshelgen lenger ned.
Nedre Dørålseter tilbyr fellesrom for 2,3 og 4
personer med en enkel – nøktern - standard
med køyesenger, og fellesanlegg med toalett
og dusj. Drøbak fotoklubb kan få en egen
hytte med 12 senger fordelt på 4 rom.
Vi anbefaler: Pysjamas – siden vi deler rom
med andre, og ett av alternativene nedenfor:
a: Lakenpose som du sover inni under
sengetøyet som er på sengen.
b: Eget sengetøy du trer utenpå det som er på
sengen
c: Egen dyne og pute med sengetøy på, samt
eget laken.
d: sovepose og evt trekk til puten

Foto 8 Høyt oppe og langt vekk ligger seteren.

Priser:
Overnatting:

Pris pr. Person: Kr. 1150,- pr. døgn.
Prisen inkluderer tre retters middag, frokost, niste og
termos, samt overnatting,og dusj pr. døgn.
Kontakt seteren selv om du har spørsmål om maten/ diett.
Vi må betale depositum på bestilling av opphold. Ved
avbestilling returneres ikke depositum.

Fotoverksted

Ved 12 deltakere (maksimalt antall) kr: 1.400,Ved et lavere antall deltakere, øker prisen.

Reise

Foto 9 En gammel seter med god mattradisjon.

kommer i tillegg
* Påmelding til Lennart på e-post: dalsson@online.no
maks 12 deltakere. Vi kan opprette venteliste.

Inspirasjon finner du her:
Nedre Dørålseter finner dere på Facebook under samme navn. Nettsiden deres er ikke aktiv. Ut.no har en
presentasjonsside om Nedre Dørålseter turisthytte: https://www.ut.no/hytte/3.2415/
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Fotograf Henrik Strømstad forteller:

Norges Vakreste Fjelldal
Bli med på fotoworkshop til Norges eldste nasjonalpark, Rondane. Vi skal bo på vakre Nedre Dørålseter som
ligger innerst i fantastiske Døråldalen. Nå jeg skriver fantastiske, så mener jeg faktisk at Døråldalen er en av
Norges absolutt fineste høyfjellsdaler. Veien inn til Dørålseter snor seg innover i dette idylliske fjellandskapet
omgitt av krokete fjellbjørker og med kjente 2000 meter topper som Rondeslottet, Høgronden og Digerronden
som kulisser. Her ligger det også flere småvann som er perfekte som forgrunn når høstfjellet i all sin prakt
speiler seg. I bunn av dalen renner også en elv som er perfekt forgrunn for flotte fjellmotiver.

Som skapt for landskapsfoto

Døråldalen er nærmest som skapt for landskapsfoto, enten man vil fotografere i nærheten av veien eller vil gå
litt innover i Nasjonalparken. Nedre Dørålseter hvor vi skal bo ligger også utrolig vakkert til, og er flotte
kulisser i seg selv i dette landskapet. Høsten er etter min mening den fineste tiden i fjellet og i midten av
september er fargene i ferd med å komme på sitt fineste, samtidig er det store sjanser for at det ligger snø på
toppene.

Foto 12 Klar for fjelltur

Foto 11 Motiv rett utenfor hyttedøren

Foto 10 Fjellfarger

Bli en bedre fotograf

Workshopen går fra fredag til søndag. Vi veksler mellom å ha noen økter inne med teori rundt temaer som
komposisjon, hvordan finne de gode motivene, bruk av filter, etc. Men på dagtid bruker vi den aller meste av
tiden ute i det flotte landskapet. Kommer også til å ha gjennomgang av hvordan bildebehandle
landskapsbilder i Lightroom og på søndag blir det også bildegjennomgang av deltagernes bilder. Kanskje
legger vi også inn en liten fotokonkurranse ;-)

Hvem passer dette for

Denne workshopen passer i utgangspunktet for alle som er glad i fjellet og liker å ta bilder. Enten du har stort
speilreflekskamera, kompaktkamera eller liker å bruke smarttelefonen din. Det er ikke kamera som avgjør om
bildene blir bra, det er fotografen bak Ute i felt er jeg med hele tiden og følger opp alle på de nivåene den
enkelte er på. Enten du vil ha hjelp til å stille inn kamera, lurer på om du skal bruke polarisasjonsfilter eller vil
ha hjelp til å finne gode forgrunner.

En sosial helg
Det blir mye foto og fotosnakk gjennom en helg som dette, men også utrolig hyggelig og sosialt. Vi spiser alle
måltider sammen på Dørålseter og middagene på kvelden blir et høydepunkt. Vi får god tid til å bli kjent med
likesinnede og uformelt utveksle kunnskap og erfaringer.
Så benytt sjansen og meld deg på nå! Jeg kan garantere at dette blir en minnerik helg hvor alle vil få med seg
gode opplevelser og masse nye bilder på minnebrikka.

Håper vi ses.
Hilsen Fotograf Henrik Strømstad
Inspirasjon finner du her:
Fotograf Henrik Strømstad:
nettside: http://conlight.no/koken/
Facebook: Fotograf Henrik Strømstad Instagram; fotohenrik123
Figur 5 Stativ, filter, fjernutløser.
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