Program Photo Camp Budapest
(Programmets rekkefølge kan endres, men innholdet vil være det samme)

Dag 1 (onsdag 1. mai 2019)
•
•

•
•

Ankomst Budapest.
Vi møtes ca. kl. 15:00 på Vörösmarty Ter, det sentrale torget midt i Budapest, før vi
tar en vandretur langs Donau og en introduksjon til Budapest og hva vi skal se og ta
bilder av. Alle har med kamera og vi tar våre første bilder før vi møtes i Base Camp
for en koselig Get Together og mye foto prat – Her vil vi også få anledning til å gå
gjennom programmet for de neste dagene samt noen praktiske opplysninger.
Vi går gjennom min «workflow» for arkivering i Lightroom
På kvelden vil deltakerne få delt ut en oppgave som skal løses gjennom de neste
dagene.

Dag 2 (torsdag 2. mai 2019)
•
•

•
•

•
•

Felles frokost i Base Camp for de som ønsker
Gjennomgang av kameraets funksjoner og
innstillinger
o Lukkertid
o Blender
o Fokusering
o Zoom
o Iso verdier
o Valg av filformat
o Bruk av filter
Lunsj i Base Camp
Photowalk – vi tar en tur rundt Donau og tar
masser bilder mens vi lærer å bruke det vi har
hørt om tidligere på dagen.
o Vi vil bl.a forsøke oss på håndholdt
panorama med ”stitching” i Lightroom
2 timer fri (egen spisning)
Workshop i Lightroom, redigering. Her vil
dere lære mine enkle teknikker for å gjøre
bildene deres iøynefallende. Dette foregår i Base Camp

Dag 3 (fredag 3. mai 2019)
•
•

•
•
•
•

Felles frokost i Base Camp for de som ønsker
10:00-14:00 Vi prøver oss på portrett
fotografering i profesjonelt studio (midt
i Budapest) – Vi møter den
profesjonelle modellen, Kriszta som
jeg har jobbet sammen med tidligere,
en flott og svært dyktig lokal modell
Lunsj i studio.
Tilbake i Basecamp tar vi en times tid med
Lightroom
2 timer fri (egen spisning)
Natt fotografering – Vi tar igjen turen ned til
Donau og tar bilder av byens lys, biler som
kjører forbi og elvebåtene som sliter seg
oppover Donau. De flotte broene over Donau
er selvsagt et spennende motiv som vi
selvfølgelig vil forsøke oss også.

Dag 4 (lørdag 4. mai 2019)
•
•

•
•
•
•

Felles frokost i Base Camp for de som ønsker
Photowalk - Vi tar Tunnelbanen ut i 8. distrikt
og går tilbake. Her det det mange muligheter
for å ta spennende bilder av forfalne
bygårder, noen enda med skuddhull fra
opprøret i ’56.
Lunsj i Base Camp
Vi ser på bilder tatt på Photowalk’ene og
lærer av våre ”feil” – Her vil det naturlig bli
noe opplæring i bruk av kamera og teknikker.
Vi tar en prat om opgaven deltakerne fikk del
tut i starten av workshop’en
Workshop’en er slutt.

Praktisk Info:
•

•

Pris for workshop: 3.950,-,- nok
o Inkluderer:
▪ Frokost og lunsj torsdag, fredag
og lørdag
▪ Alle aktiviteter under
Workshop, herunder også
billetter til tunnel banen
o Inkluderer ikke:
▪ Transport til og fra Budapest
▪ Overnatting
▪ Kveldsmat
Base Camp:
o Vår Base Camp er en møblert leilighet
vi leier helt sentralt i Budapest, kun
noen få skritt fra Gågata (Vaci Utca) i
Budapest.

•

Påkledning/Fysisk påkjenning:
o Vi skal gå et par lengre turer (5-8 km)
og det vil være lurt med gode
vandresko og ikke for tung oppakning

•

Utstyr:
o Du vil få best utbytte av Workshop’en om du har speilrefleks kamera, men
mye av det som læres gjelder absolutt også fotografer med kompaktkamera.
o Det vil være tilstrekkelig med en normal optikk i området ca. 20-100 mm.
o Annen optikk kan gjerne medbringes.
o Det anbefales å ha med et lett fotostativ (jeg bruker et Manfrotto BeFree
Carbon stativ for slik reise fotografering)
o Filter: Vi vil bruke Lee little og big stopper samt muligvis forløpsfilter.
▪ Det er ikke en forutsetning å ha disse filter for å få utbytte av
Workshop’en, men det anbefales å ha de
o Det er en fordel å ha med egen pc og harddisk, gjerne med Lightroom
installert, men det er IKKE et krav for å få utbytte av Workshop’en.

•

Om Budapest:
o Budapest er en populær by for bl.a. langhelg og vi anbefaler å legge til et par
dager før eller etter Workshop’en for å virkelig nyte denne flotte byen.

•

Overnatting:
o Budapest byr på mange flotte og spennende hoteller. Hoteller kan
enkelt bestilles på www.hotels.com. Vi leier møblert leilighet gjennom
vår samarbeidspartner www.budapestflat.net/en. Ta kontakt direkte
med de, eller gjerne gjennom oss hvis du ønsker det.

•

Kort om kursleder:
o Workshop’en holdes av LarsHenrik Milert (LHM) som har vært i
Budapest et utall ganger og
etterhvert kjenner byen ganske godt
o LHM er en erfaren fotograf med mer
enn 45 år bak et speil refleks kamera
og mange timer i tidligere tiders
mørkerom. Han tar med seg mye
erfaring fra den analoge filmens tid,
noe som kommer godt med når man skal forstå lukkertid, blender,
dybdeskarphet og så videre.
o LHM reiser mye og har bla. mer enn 80 tiger safarier i India bak seg

•

Flytransport:
o Vi bruker alltid Norwegian til og fra Budapest og har gode er faringer med det.

•

Bestilling og ytterligere info:
o Bestilling sendes til photo@milert.no, eller direkte på: bit.ly/milert_workshop
o Ytterligere info/svar på spørsmål kan får på photo@milert.no eller
tlf.: 45 02 07 04

•

Betaling og avbestilling:
o I forbindelse med planlegging av workshop’en og reservasjoner, har vi en del
kostnader, og må derfor se oss nødsaget til å sette opp noen enkle regler for
tilbakebetaling ved evt. avbestilling
o Ved bestilling betales et depositum på kr. 1.000,o Restbeløpet forfaller 30 dager før avreise.
o Ved avbestilling gjelder følgende:
▪ Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreise, vil iike
depositum tilbakebetales.
▪ Så fremt deltakeren finner en annen person som ønsker å overta
plassen kan hele det innbetalte beløp overføre til ny deltaker.

Innhold i Workshop’en ligger fast, men det tas forbehold om endret rekkefølge.
I tilfelle av at modell blir syk vil vi skaffe annen modell.

