FOTOWORKSHOP UTAH OCH ARIZONA
29.1 – 13.2.2019

Monument Valley

Let your American Dream come true! Ge dig själv 14 dagar med fotografering och
naturupplevelser i nationalparkerna i sydvästra USA!
Denna årstid är det (med nordiska mått mätt) behagliga temperaturer i Nevada, Utah, Arizona
och Kalifornien.
Vår fotoresa börjar i Las Vegas och går genom dessa stater via de kända nationalparkerna
Zion och Bryce till ikoniska Monument Valley. Tillsammans med vår Navajo guide beger vi
oss in i den trånga Antelope Canyon, där ljuset reflekteras från de röda sandstensväggarna och
ger mycket speciella bilder. Horseshoe Bend är ett annat ikoniskt fotomotiv på resan, liksom
det mindre kända Toadstool Hoodoos, som absolut är värt ett fotostopp.
Vi reser vidare norrut till nationalparkerna Canyonlands och Arches. Här fotograferar vi det
kända Mesa Arch i soluppgång och Delicate Arch i solnedgång. Valley of Fire State Park, i
närheten av Las Vegas, har både spännande, färggrannt landskap och fint djur- och fågelliv,
inkl. En flock bighornanteloper. I Mojave National Preserve hittar vi klassiskt ökenlandskap
och här kommer kanske ökenräv eller coyote på besök. Ökenluften är klar och ger möjlighet
till mycket tydligare bilder på stjärnhimlen än här hemma.
Vi kommer också att möta den typiska amerikanska landsbygdskulturen längs vägen och
kvällen innan avfärd kommer vi att fånga neonljusen på The Strip i Las Vegas.

Forrest Gump Road

Bryce Canyon NP

Delicate Arch

Det blir mycket tid för egen fotografering, men längs vägen kommer vi att ta upp teman som
landskaps- och djurfotografering, fågelfotografering och nattfoto. Med tre handledare på en
ganska liten grupp blir det tid över för en-till-en handledning i praktiska fotosituationer. Alla
3 handledare har gjort ett antal fotoresor tidigare till dessa ställen och känner till många fina
platser för unika bilder.
Övernattning blir växelvis på motell i närheten av städer och i tält på campingplatser inne i
nationalparkerna. (ca. hälften av övernattningarna sker på motell).

Antelope Canyon

KURSINFORMATION
Tid: 29.1 – 13.2.2019

Pris: 21.990 NOK inkl. mat*, overnatting**, tält og turutrustning, transport vid ankomst till
Las Vegas International airport. I priset ingår också inträde till nationalparkerna, en guidad tur
till Antelope Canyon samt elektroniskt visum för inresa till USA.
Antal deltagare: Max 12

Coyote

All personlig utrustning och fotoutrustning medtas av deltagarna. Rekommenderad
fotoutrustning är DSLR, stativ, normalzoom, tele på minst 300mm och ett ljusstarkt
vidvinkel för stjärnhimlen. Reservbatterier och många minneskort.

Scrub Jay

Turutrustning: Bra kängor, varm tröja/fleece för kyliga ökenkvällar, vind- och vattentät
jacka och byxor, sovsäck, liggunderlag, tallrikssätt med bestick och en stor mjukväska för
incheckat bagage (kappsäck ryms inte i hyrbilarna).
En mer detaljerad utrustningslista skickas ut i god tid innan resan. Deltagarna måste också ha
en bra reseförsäkring.
Norwegian.se flyger direkt Arlanda-Oslo-Las Vegas till ett mycket rimligt pris, särskilt om
man bokar i god tid. Vi kan hjälpa till att boka flygbiljetter mot ett tillägg.

Horseshoe Bend

Toadstool Hoodoos

*Måltider som inte ingår: hela ankomstdagen och lunch på avresedagen. För övrigt är det 7
middager/luncher som inte ingår (dvs under resestreckor, då vi kommer att stanna vid
lämpliga matställen längs vägen).
**Gäller per person i dubbelrum. Tillägg för enkelrum tillkommer. Alla rum har eget badrum.
Kurseledare:
Fotograf Per Arne Askeland, Alta. Underviser i naturfoto på Alta folkehögskole.
Fotograf Andy Horner, Åland. Underviser i naturfoto på Ålands folkhögskola
Freelancefotograf Magnus Askeland, Alta.
Kursen arrangeras av Alta folkehögskole
Kursanmälan (med namn, postadress, e-post, födelsedatum och telefonnummer) till:
andhorner@gmail.com eller askeland@naturfoto.net
Obs. Eftersom platserna är begränsade löner det sig att komma med ett
intresseanmälan så fort som möjligt!
Sista anmälningsdag är 15.10.2018.
Faktura på 40% av beloppet skickas ut vid anmälning och betalning ska ske inom 14 dagar.
Restsumman faktureras 15.10.2018. Om kursen blir inhiberad återbetalas kursavgiften.
Uppdaterat kursprogram skickas ut till deltagarna senast 1.11.2018.

Las Vegas

