FOTO WORKSHOP
PÅ MOLS
17-22 APRIL 2021

Tag med på en eksklusiv fotoworkshop på Mols
På denne fotoworkshop får du en dejlige naturoplevelser med 6 dage midt i
et af danmarks smukkeste områder. Samtidig bliver du en en bedre fotograf
og lærer mere om billedbehandling.

Vi spiser morgenmad og aftensmad på stedet. Frokostpakke laver man selv
ved morgenmaden.

Workshoppen arrangeres af fotograf Henrik Schurmann og hans hustru
Dorthe Illeborg.

Man skal selv arrangere/betale transport til og fra kursustedet ligesom transport til fotolokationer foregår i deltagernes private biler. Vi sørger naturligvis
for samkørsel.

Målgruppe/ Arrangement

Transport

Workshoppen henvender sig til alle fotointeresserede, både den nystartede
og den øvede fotograf.
Der vil være mulighed for at tilpasse forløbet, så det passer til gruppens
niveau og ønsker.

Pris

Hvad kræver det?

Tilmelding

Deltagerne skal selv medbringe kameraudstyr og helst også en bærbar computer til billedbehandling. Om aftenen ser vi billeder på projektor.
Vi bruger en del tid i naturen og skal vandre lidt. På steder hvor der er længere vandreture, kan vi evt dele os i 2 hold, så dem der ikke ønsker at gå
langt, kan tage en kortere tur.

Her skal du bo

Vi har fundet et fint hus ved Begtrup Vig, midt i naturen og tæt på vandet og
Mols Bjerge. Vi har lejet hele huset, så vi har det for os selv. Du kan se billeder af huset på www.strandhusetmols.dk
Man bliver indstalleret i dobbeltværelse eller enkeltværelse mod merpris.

Prisen for arrangementet pr deltager er 5500 kr.
Prisen inkluderer kost og logi i perioden. Ønskes enkeltværelse tillægges
1500 kr.
Vi har begrænset pladser og tilmelding sker efter først til mølle princippet.
Du kan nu tilmelde dig og betale via Galleriets hjemmeside
www.henrikschurmann.dk.
Du kan også tilmelde sig i Galleriet ved Kronborg.
Depositum på 2000 kr + eventuelt tillæg for enkeltværelse betales ved tilmelding - restbeløbet betalet senest 1 feb. 2021
Ved afbud efter den 1. jan 2021 refunderes depositum ikke.

En fotoworkshop - hvad kan du forvente?
Fototeknikker

man lærer på workshoppen, og på den måde sikre sig at man forstår teknikken, så man kan bruge den senere.
Hvis du ønsker det, vil du få mulighed for at udskrive dine billeder i op til A3+
på selve kurset. Du betaler kun for det materiale du bruger.

I felten vil der være demonstrationer af forskellige teknikker:
• HDR fotografering
• Panorama foto
• Valg af objektiv/brændvidde.
• Betydning af forgrund og baggrund
• Kompositioner og billedopbygning
• Fokusbracketing - som er en teknik hvor flere billeder sættes sammen, så
man opnår større dybdeskarphed.

Daglige spørgetimer

På workshoppen skal vi stifte bekendskab med forskellige fototeknikker.
Henrik vil altid være behjælpelig, men man kan også altid spørge andre
deltagere, hvis man tror de har svaret.

Billedbehandlingsteknikker

Vi vil som udgangspunkt arbejde med Lightroom til billedbehandling. Dette
er et rigtig godt program, som dels kan holde styr på dine billeder og som
samtidig kan alt den billedbehandling du har brug for.
På workshoppen får du hjælp til billedbehandlingen:
• Gennemgang af Lightroom
• Efterbelysningsteknikker
• Farvestyring
• Overordnet billedbehandling
• Lokale rettelser
• Beskæringsteknikker og principper
• Eksport af billeder
• Gennemgang af arkiveringsmodulet - brug af collections og keywords
• Sammensætning af fokusbracketing billeder (det er et job for Photoshop)

Billedbehandling og udskrivning af billeder

På workshoppen vil der være mulighed for at sidde med sine billeder og
arbejde - hvis man har sin computer med. Her kan man fordybe sig i de ting

Desuden arrangerer vi daglige spørgetider, hvor ingen spørgsmål er for
dumme - vi kan alle lære, uanset hvilket niveau vi er på.
Om aftenen vil vi gennemgå deltagernes udvalgte billeder, og tale om
hvordan man bedst udnytter et bestemt motiv.

Om Henrik Schurmann

Henrik er uddannet biolog (phd) og har arbejdet som forsker i 10 år.
De sidste 20 år har han arbejdet med foto og formidling som hovederhverv.
Henrik er forfatter til mere end 15 bøger og utallige artikler om fotografering
og billedbehandling.
Som fotograf er Henrik især interesseret i naturfotografering, men han arbejder også med andre emner. Han har således arbejdet en del med luftfotografering, og er fotografen bag flere fotobøger, bl.a. “København fra oven” og
“Strandvejen fra oven” samt “Iceland Magic Moments”.
Henrik har eget fotogalleri ved Kronborg Slot i Helsingør, hvor hans billeder
udstilles. Galleriet har desuden sit eget fotomagasin “fornøjet” som udkommer jævnligt.

Om Kursuskoordinator Dorthe Illeborg

Dorthe arbejder til dagligt som sygeplejerske - på kurset sørger for at det
praktiske fungerer. Desuden svinger hun gryderne og sørger for friskbagt
brød om morgenen.
Generelt - det med småt
Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer i forbindelse med sygdom og sygdom i
nærmeste familie. I disse tilfælde vil deltagerne naturligvis få hele deltagerbetalingen retur. Arrangørerne
hæfter desuden ikke for manglende opfyldelse af deres forpligtigelser i forbindelse med force
majeure, ekstremt vejr, krig, terror, optøjer, strejke, pandemier eller forsinkelser. Deltagelse i arrangementerne sker
på eget ansvar.

Program
Ankomst lørdag den 17 april fra kl 14

Efter ankomst er der indkvartering og kaffe. Man kan herefter gå en tur i
området ved huset - her er kyster og strandenge at fotografere lige udenfor
huset.

Mols bjerge

Skødshoved

Dag 2

Tur til Mols Bjerge - samt istidslandskaber på Skødshoved.
Udsigten fra Trehøje i Mols Bjerge er unik, og her kan man tage de helt store
landskabsbilleder.

Dag 3

Tur til Helgenæs og Sletterhage fyr - Ved fyret bruger vi tid på den fantastiske stenstrand. Hvis det er roligt vejr, er der desuden god mulighed for at
se marsvin fra stranden

Begtrup Vig

Århus Bugt

Dag 4

Til fri disposition - her er et par ideer:
• Tag til Århus hvor du kan besøge Aros, den Gamle By eller det fantastiske
Moesgård Museum.
• Man kan også tage til Ebeltoft med Fregatten Jylland og de gamle gader.
• Der er også mulighed for at besøge Ree Park Safari, hvis man vil fotografere truede dyrearter
• Man kan blive hjemme og tage billeder i lokalområdet.

Fuglsø Vig

Dag 5

Tur til Kalø Slotsruin og Hestehave skovene. Unikke landskaber og kyster

Dag 6 torsdag den 22 april

Efter morgenmad og evaluering slutter workshoppen kl 11:00
Bemærk Programmet er ikke endeligt og ændringer kan ske afhængeligt af
vejret og andet.
Kalø Slotsruin

Sletterhage Fyr

