FOTOGRAFIEREIS NAAR SCHOTLAND: DE MAGISCHE
HIGHLANDS
8 dagen | 21 okt 2019 - 28 okt 2019
Groepsreizen

Fotogra e

Workshops

Landschapsreizen

Tijdens deze fotogra ereis naar Schotland trekken we naar het eiland Skye. Dat is het grootste en
ongetwijfeld ook het mooiste eiland van de Binnen-Hebriden. Skye staat bekend voor zijn
indrukwekkende landschappen, de prachtige wolkenluchten en het dramatische licht dat je er vaak
krijgt. Het Cuillin-gebergte domineert er het landschap. Naast de imposante en ruige bergketens
bestaat het landschap uit een afwisseling van heuvels, meren, rivieren, watervallen en prachtige
stranden.
→ VOOR EEN IDEALE KAMERVERDELING ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN MANNELIJKE
GEPASSIONEERDE FOTOGRAAF VOOR EEN GEDEELDE KAMER!

Theoretische inleiding
We zorgen ervoor dat je goed voorbereid aan deze fotoreis kan beginnen. Vooraf bezorgen we je een
handige detail che over onze plannen in Schotland. Daarnaast krijg je ook fotogra etheorie tijdens de
reis. En die kan je daarna meteen in de praktijk omzetten.

Workshop fotogra e in Schotland
Tijdens onze week op Skye bezoeken we fotogra sche hoogtepunten zoals het strand van Elgol, De
Old Man of Storr, The Quiraing en Neist Point. Een dreigende wolkenlucht en dramatisch licht zorgen
voor geweldige foto’s. Regenachtige dagen hoeven geen roet in het eten te gooien. Dan maken we
detailbeelden in het bos of op het strand, staan we met onze laarzen en statief midden in een rivier of
gaan we wat dieper in op fotobewerking.
Om rijafstanden te beperken, organiseren we ons vanuit 2 centraal gelegen hotels. Tijdens het eerste
deel van de reis bezoeken we het zuidelijke deel van het eiland, later verplaatsen we ons naar het
noorden.

Wat maakt deze fotogra ereis naar Schotland zo bijzonder?
Je fotografeert indrukwekkende landschappen in heerlijk dramatisch licht.
Je krijgt fotogra etheorie en persoonlijke begeleiding in het veld van professioneel fotograaf
Thierry Vanhuysse.
Het eiland Skye biedt een enorme variatie aan landschappen: stranden, bergen, meren, rivieren ...

Maak kennis met je reisbegeleider
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De ervaren landschaps- en stadsfotograaf Thierry Vanhuysse reisde in 2017 met STARLING-collega Bart
Heirweg mee naar deze plek. Hij weet dus precies wanneer je op het juiste moment en in het beste licht
op de mooiste plekjes moet staan!

Is deze fotogra ereis naar Schotland iets voor jou?
Je bent gepassioneerd door fotogra e, en houdt in het bijzonder van landschappen
fotograferen.
Je wil een betere fotograaf worden, in theorie en praktijk.
Welk fotogra eniveau je ook hebt, je bent welkom!

Vereiste voorkennis
Geen

Veel

Comfort
Basis

Luxe

Conditie
Basis

Sportief

Fotogra e-gehalte
Natuur-gehalte

Ontdek het reisprogramma
21/10

Vertrekdag: Brussel/Amsterdam - Edinburgh/Inverness - Broadford
Na aankomst gaan we nog naar Elgol voor een avondlijke fotosessie.

22/10 - 23/10

Broadford
We brengen Sligachan, Elgol, Eilan Donan Castle en Fairy Pools in beeld.
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24/10 - 27/10

Fotograferen van markante Schotse landschappen
Fotosessie van Talisker Bay, Balmeanach Bay, Old Man of Storr, Quiraing, Neist point en Storr Lochs.

28/10

Terugreis Portree - Edinburgh/Inverness - Brussel/Amsterdam
Het is al tijd om terug naar huis te gaan met een pak indrukwekkende foto’s én onvergetelijke
reisherinneringen in onze bagage.

Praktisch
Accommodatie
Alle overnachtingen zijn van een goede kwaliteit. We overnachten in twee lokale hotels: White Heather
Hotel in Kyleakin en The Royal Hotel in Portree. In beide hotels vind je een bar en is er wi , alle kamers
hebben eigen sanitair.
De maaltijden zijn typisch Brits en verzorgd.

Transport
We verplaatsen ons met een minibus over goede wegen.
De wandelingen naar de fotolocaties zijn doorgaans vrij makkelijk. Iedereen met een goede fysieke
conditie kan meereizen. Als de omstandigheden het toelaten, beklimmen we in het donker ook de Old
Man of Storr om die te kunnen fotograferen bij ochtendlicht. Deze beklimming is pittiger.

Klimaat en kledij
De indrukwekkende landschappen op het eiland Skye zijn niet zomaar ontstaan. Ze zijn het gevolg van
het veranderlijke en onstuimige weer. Dit geeft het karakter aan het eiland en is op fotogra sch vlak
vaak interessant. Maar wees voorbereid op kse regenbuien en een inke wind …
Geen overbodige luxe: degelijke waterdichte schoenen en laarzen, water- en winddichte jas en
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regenbroek, warme kledij opgebouwd uit verschillende lagen, gaiters (schoenhoezen), fototas met
regenhoes, handdoek, muts, sjaal, handschoenen en wandelsokken.

Fotogra e
Deze trip is een echte workshop die zich vooral richt op landschapsfotogra e. Je leert de imposante
berg- en kustlandschappen, meren en rivieren optimaal in beeld te brengen en krijgt daarbij
persoonlijke begeleiding. Fotografen van alle niveaus zullen zich hier amuseren.
We raden aan om dit fotomateriaal zeker mee te nemen: (digitale) re excamera, groothoek- en
telezoomlens, stevig statief, eventueel polarisatie- en grijsverloop lters.

Prijs
2535 euro (Prijs per persoon)
Reserveren vóór 31 augustus 2019

Inbegrepen
alle drinkwater
alle excursies en toegangstickets voor parken
alle maaltijden
alle overnachtingen
alle transport ter plaatse
enthousiaste begeleiding door professionele STARLING-fotograaf
fooien voor lokale medewerkers (horeca, hotels,...)
internationale vliegtuigtickets en luchthaventaxen
verzekering garantiefonds

Niet inbegrepen
alcoholische en frisdranken
persoonlijke uitgaven
reisbijstandsverzekering en annulatieverzekering (kan je boeken via ons)
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