2.- 5.11.2017

LUONTOKUVAUSKURSSI
Marraskuun maisemat ja lintujen
kuvaaminen piilokojusta
Marraskuun kurssilla pääosassa on alueen huikeat kansallispuistomaisemat sekä maakotka.
Ensimmäisenä kuvauspäivänä liikumme Oulangan kansallispuiston maisemissa ja toisena
päivänä keskitymme maakotkan kuvaamiseen piilokojusta. Maakotkan lisäksi kuvattavia
lajeja mm. kuukkeli, lapintiainen, käpytikka, närhi, orava jne.
Tällä vasta-alkajille tarkoitetulla kurssilla opit luontokuvauksen tekniikkaa ja lintujen kuvaamisen niksejä piilokojusta! Kurssin aikana kävellään maastossa joten vaatimuksena on
välttävä peruskunto.
Kun saavut Kuusamoon, on hyvä varustautua seuraavilla varusteilla:
• digi -järjestelmäkamera sekä muu kuvauskalustosi (jalusta + video-/kuulapää)
• vara-akku ja sen laturi kameraasi (erityisen tarpeellinen talvipakkasella)
• jalusta, jossa irrotettava kino/videopää kojukuvausta varten
• 3-4 ottamaasi kuvaa muistitikulla, saat kuvista palautteen kouluttajilta
• kannettava tietokone, johon voit ladata Adoben sivuilta ilmaisen 30 päivän
Lightroom-ohjelman testiversion (ei välttämätön)
• säänmukaiset ulkovaatteet, kosteuden kestävät jalkineet
• selkäreppu ja taskulamppu ja/tai otsalamppu
Kurssin hinta 435,00/1hh/3 vrk, 345,00/henkilö/2hh/3 vrk.
Hinta sisältää 3 vrk majoittumisen Original Sokos Hotel Kuusamossa, aamiaiset,
kurssiohjelman ruokailuineen sekä asiakassaunan.
Majoitus, tiedustelut ja varaukset:
Original Sokos Hotel Kuusamo, puh. (08) 8593 300,
email: sales.kuusamo@sokoshotels.fi
Varaukset 19.10.2017 mennessä, varatessasi pyydämme mainitsemaan Luontokuvauskurssi.
Paikkoja rajoitetusti, osallistujamäärä min. 7 henkilöä, max. 16 henkilöä.

Kurssin ohjelma
Aikataulu on viitteellinen ja saattaa muuttua säätilan
ja lintutilanteen mukaan.
Torstai 2.11.2017
Saapuminen ja majoittuminen
15.00 Kokoontuminen Original Sokos Hotel Kuusamon
Karhunpesään
Kurssin ohjelman läpikäynti ja teoriaopetusta
17.00 Päivällinen hotellilla
21.00 Päivän ohjelma päättyy
Perjantai 3.11.2017
6.30 Aamiainen
8.00 Lähtö maisemakuvauksiin
Retkilounas maastossa
16.00 Päivän kuvauksen analysointi hotellin Karhunpesässä
18.00 Päivällinen Original Sokos Hotel Kuusamossa
Lauantai 4.11.2017
6.30 Aamiainen
8.00 Lähtö maakotkakojulle Oulankaan
Retkilounas maastossa
17.00 Päivän kuvauksen analysointi hotellin Karhunpesässä
Omakustanteinen päivällinen
Sunnuntai 5.11.2017
8.00 Aamiainen
9.00 Kurssin ja kuvien analysointi,
kuvakilpailun voittaja ja kurssin päätös
12.00 Huoneiden luovutus ja kotimatka alkaa
Lisätietoa kuvausretkistä ja -välineistä voi tiedustella kurssin
vetäjänä toimivalta luontokuvausalan ammattilaiselta
Olli Lamminsalolta, puh. 0500 501 706.
Sähköposti: info@KuusamoNaturePhotography.fi
Tervetuloa oppimaan luontokuvauksen salaisuuksia ja
lumoutumaan luonnosta linssin läpi.

KarhuSauna
Upea pihasauna Original Sokos Hotel Kuusamon yhteydessä!
Torankijärven rannalla sijaitsevassa KarhuSaunassa on tilava
hongasta rakennettu sauna, 2 erillistä suihkutilaa, mahtava
ulkoporeallas sekä viihtyisä grillimaja vaikkapa makkaranpaistoon ja seurusteluun. KarhuSauna on varattavissa ympärivuotisesti. Sinne on mahdollista tilata pientä purtavaa, tai voit tuoda
omat juomat ja eväät.
Tila soveltuu parhaiten max 15 henkilölle.
Saunan hinta 25 €/henkilö/3 h
(minimiveloitus 200 €) sisältäen pyyhkeet.

