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FÅRÖ   - kreativ workshop
i inspirerende natur

En fotoreise som byr på litt mer av alt

Fårö 7.-10. april  2016

Spørsmål? 
Kontakt kursets instruktører Sven eller Martin hvis du har spørsmål om kursinnholdet.
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www.pentaxacademy.com

Innhold
Du får sjansen til å lære mer om naturfotografering 
med profesjonelt utstyr, med instruksjon og vei-    
ledning fra to profesjonelle fotografer.

Du tar deg til og fra vakre Gotland på egenhånd og 

for egen regning i løpet av torsdagen. Det er også 

mulighet for felles samling i Visby Havn og på Visby 

Lufthavn for videre reise mot Fårö.

Dagene er reservert til fotografering med PENTAX 
645Z i Fårös vakre og ville natur, og kveldene til- 
bringes med en workshop med presentasjon av  

bilder, bildebehandling (ta gjerne med din egen lap-
top), teknikk-prat og en god middag.

På fototurene fredag og lørdag vil du få tilgang til 
et kit bestående av PENTAX 645Z med normal- 
objektiv og et Sirui stativ, ett kit per to deltagere. 
Korte teoretiske gjennomganger blandet med 
fotografering i praksis.

Innlosjering skjer på Store Gåsemora gårdhotel i delt 
dobbeltrom. Det er et begrenset antall enkeltrom mot 

et ekstra tillegg. Alle måltider er inkludert, og inntas 
på Gåsemora, som byr på økologiske og lokale 
råvarer.

Etter frokost og en formiddags-fotosession avsluttes 
kurset søndag med frokost på Gåsemora.

Ut over opplevelsen i seg selv får du etter kurset et 
personlig minnekort med bilder som er tatt på kurset.

Pentax Academy er et partnerskap mellom Focus 

Nordic og naturfotografene Sven Persson og Martin 
Borg, med det formål å tilby en liten gruppe men-
nesker muligheten til en fantastisk fotoopplevelse. 
En mulighet til å prøve profesjonelt utstyr av høyeste 
kvalitet i selskap med andre fotoentusiaster.
Det er meningen at Pentax Academy blir et gjen-
tagende kurs i fotografi på høyeste nivå, på nye 
spennende lokasjoner i Norden.

En fotoreise for de som ønsker å for- 
dype seg i prektig landskap under 
veiledning fra naturfotografene Sven 
Persson og Martin Borg. Tre dager med 
fotografi i praksis og teori, samt bilde-
behandling i Fårös vakre og dramatiske 
landskap.

Kursleder Martin Borg har en kandidatgrad i jour-
nalistikk, og deler tiden sin mellom foto og freelance 
journalistikk, og driver et forlag. Martin er medlem av 
PhotoNatura, en samling av naturfotografer.

Naturfotograf Sven Persson har mange års erfaring 
som profesjonell fotograf, med stor kunnskap om 
avansert bilderedigering. Sven er medlem av både 
PhotoNatura og Naturfotografene, så du kan være 

sikker på å ha tilgang til omfattende kunnskap under 
kurset.

Fra Focus Nordic AB vil produktspesialist Lasse 
Ericson dele sin kunnskap om det profesjonelle  
utstyret du vil få tilgang til under kurset - PENTAX 
645Z med ekstrautstyr.

Du betaler selv for reisen til og fra Gotland med fly 
eller båt. Kursavgiften omfatter transport til og fra 

Fårö til Visby Havn eller Visby Lufthavn, innlosjering, 
måltider, samt teori og praktiske øvelser med profe- 
sjonelt utstyr.

Grip muligheten til å oppleve vakre Fårö gjennom et 
kameraobjektiv!



Vi behandler søknadene 
i den rekkefølge vi mottar 
dem, og det er et begrenset 
antall plasser til 12 delt-
agere, minste antall er 6. 
Merk at din plass først er 
garantert når kursavgiften er 
betalt.

Søknad
Vi må motta din søknad senest 26. 
februar, men vi fordeler plassene 
etterhvert som søknadene kommer 
inn. Ved fullbooking forbeholder vi 
oss retten til å avvise en søknad. 
Vi oppretter en venteliste i tilfelle 
avbud.

Avbestilling
Avbestilling skal meddeles oss ras-
kest mulig for å unngå utgifter. Det 
ytes ingen refusjon ved avbestilling 
mindre enn 2 uker før start.

   

Pris i svenske kroner (SEK)
Pris/person i dobbeltrom:  7.250,-
Tillegg for enkeltrom:  800,-

• Samling i Visby havn eller på 
Visby Lufthavn for videre transport 
til Fårö, og retur.

• Hyggelig innkvartering på delt 
dobbeltrom på Stora Gåsemora 
gårdhotel. Begrenset antall enkelt-
rom er tilgjengelig ved betaling av 
ekstra tillegg.

• Felles måltider under oppholdet.

• Daglige fototurer med teori og 
praksis.

• Tilgang til profesjonelt utstyr, 
PENTAX 645Z med ekstrautstyr.

• Workshops med bl.a. bilde- 
behandling.

• Personlig minnekort med bilder 
fra kurset.

Navn:     

Adresse:

Postnr.:   Sted:

Telefonnr.:

Email:

Allergier;

Ønsker enkeltrom (Kan ikke garanteres)

Ønsker transport mellom Visby og Fårö

Ved fullbooking ønsker jeg å stå på venteliste
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Send søknaden til: 
Focus Nordic AB  |  Box 55026  |  400 26  GØTEBORG  |  SVERIGE

Ved spørsmål, kontakt Lasse Ericson hos Focus Nordic AB.
lasse.ericson@focusnordic.se



Fang dine 
opplevelser
Grip muligheten til å lære pro-kameraet PENTAX 645Z å 
kjenne over tre dager, med utstyr som profesjonelle 
fotografer ville misunne deg. Alt sammen under veiledning 
av naturfotografene Sven Persson og Martin Borg.

Mellomformatsensoren oppfyller alle dine ønsker som 
fotograf. Sensoren er ca. 1,7x større enn et fullformats på 
35mm. I kombinasjon med den optiske ytelsen i PENTAX 
645 objektivene er resultatet en uovertruffen oppløsning og 
bildekvalitet som vil overvelde tilskuerne.

Eksepsjonell bildekvalitet og rask respons gjør at du kan 
fange det helt riktige øyeblikksbildet. Antallet bilder som 
kan tas i rekkefølge er øket, slik at du enklere kan ta bilder 
av motiver i bevegelse.


