Workshop i Andalusien med naturfotograferne
Ib Helles Olesen og Helge Sørensen

Er du vild med at fotografere, og vil du gerne blive endnu bedre? Og drømmer
du om de helt store naturoplevelser med rovfugle og den spanske los, så kunne
vores eksklusive workshop i Andalusien måske være noget for dig.
Vores workshop finder sted i perioden 23-28. november 2019 og arrangeres i
samarbejde med ejeren af nogle af de bedste fotoskjul i Spanien. Det giver deltagerne
mulighed for at tilbringe dagene i professionelle skjul, hvor vi vil have fokus på at
fotografere spansk kejserørn, høgeørn, kongeørn og spansk los. Desuden vil der være
gode chancer for også at fotografere munkegrib, gåsegrib, blåskade, kirkeugle,
musvåge, tårnfalk, stor hornugle og en lang række småfugle.

For at sikre deltagerne optimale fotomuligheder og feedback, har vi valgt at udbyde
workshoppen til et hold på kun 8 deltagere. Det betyder, at den enkelte fotograf får

mulighed for at sidde i to forskellige fotoskjul pr dag og i alt 8 skjul på turen.

Skjulene er store og rummelige med plads til 2-6 personer og har toiletfaciliteter.
Nogle skjul er uden glas, mens andre har envejsglas.
I løbet af turen vil der være program 3 aftener. Her kigger vi på billeder og Ib og
Helge holder mindre workshops med fokus på tips og tricks, Photoshop, Lightroom,
raw-konvertering samt Nikon- og Canon-udstyr.
Vi skal bo på et lille hyggeligt hotel i Adamuz nær Cordoba med fuld pension.
Morgenmad serveres på hotellet eller som madpakke for dem, der starter i de tidlige
skjul. Til frokost er der sandwich i skjulet. Om aftenen serveres 2-3 retters middag
inkl. 1 glas vin eller 1 øl på hotellet.
Workshoppen koster 12.495 kr. og inkluderer brug af fotoskjul, hotel med
helpension, workshops, lokal transport, samt fælles bustransport t/r fra Malaga.
Prisen inkluderer IKKE fly t/r til Malaga, drikkevarer udover drikke til middagen på
hotellet samt personlige fornødenheder. Fly til Malaga fås fra ca. 1.000 kr. tur/retur
med Norwegian.

Turen gennemføres ved 6 betalende deltagere, og depositum på 4.495 kr. skal være os
i hænde senest 27.05.2019.

Program:
23.11 Busafgang fra Malaga lufthavn kl. 16.00. Fælles middag og introduktion til
dagene i skul og workshops om aftenen.
24-27.11 Fotografering fra skjul i grupper - 2 skjul pr dag.
28.nov Busafgang til Malaga kl. ???? ankomst Malaga lufthavn kl.?????
Ib og Helge testede turen og fotoskjulene i november 2018 og havde stor succes med
at fotografere spansk kejserørn, kongeørn, høgeørn og spansk los. Men det er vilde
fugle og dyr, og derfor er der ikke garanti for, at de viser sig ved alle fotoseancer.

Specielt den sky og sjældne spanske los ses ikke hver dag.
Med stor erfaring fra skjul i hele Europa, er det vores vurdering, at skjulene er af
højeste kvalitet, yderst velfungerende og meget behagelige at fotografere fra.
Du kan se foto fra vores tur i november sidste år her
https://www.flickr.com/photos/helge_sorensen/albums/72157676640831077
og læse Ib Helles Olesens artikel fra turen i det seneste nummer af Fugle & Natur
(DOF).
Er du interesseret i at høre mere om turen eller tilmelde dig, er du meget velkommen
til at sende en mail til Ib (ibhelles@gmail.com ) eller Helge ( helge@birdphotos.dk)
Bag om arrangørerne:
Ib Helles Olesen er journalist og
naturfotograf. Han har været passioneret
ornitolog i mere end 40 år. Du kan se en
lang række af hans billeder på
Instagram:
https://www.instagram.com/ibhellesoles
en/ , hvor mere end 6.500 følger ham.

Helge Sørensen er økonom, underviser
og har fotograferet fugle gennem mange
år. Helge blev bl.a. Årets Naturfotograf
i 2010 (NFD), og har vundet en del
naturfotokonkurrencer i ind- og udland.
Helge leverer mange fotos til
fuglebøger, og har også selv fået
udgivet 2 fuglebøger. Hans billeder kan
bl.a ses på www.birdphotos.dk

