Trollskog & gölar i Tivedens nationalpark

PACKLISTA

PACKLISTA INFÖR WORKSHOP I
TIVEDENS NATIONALPARK 2019
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Kläder & utrustning
Observera att denna packningslista bara är ett förslag från mig vad du ska packa ner i väskan.
Se listan som inspiration till din packning mer än en lista som du måste följa.
• Varma och slitstarka kläder. Lager på lager principen rekommenderas. Läs mer..
• Underställ i syntet/ull om du lätt fryser.
• Regnkläder, alternativt vattentät vindjacka.
• Rejäla och vattentäta vandringsskor. Alternativt stövlar som är
bekväma att gå i.
• Bra vandringssockor som är bekväma att gå i.
• Damasker om du inte vandrar med regnbyxor.
• En bra och lättburen fotoväska.
• Pannlampa eller ficklampa.
• Stormkök, om du vill laga mat utomhus.
• Hygienartiklar.
• Eventuella personliga medeciner. Observera att jag alltid har med mig ett första hjälpen kit
med huvudvärkstabletter, förband, skavsårsplåster m.m.
• Myggmedel.
• Vandringsstavar.

Kamerautrustning
Det är landskapet som står i fokus på denna workshop i Tiveden nationalpark. Vi kommer att arbeta med de mer klassiska naturfotografierna
med vidvinkel men också skapa intima landskap (det vill säga komprimera landskapet) med teleobjektiv.

Ta med den utrustning du har men jag rekommenderar en vidvinkel och
ett teleobjektiv och ett makro-objektiv.
Du behöver inte alls ha dessa objektiv utan detta är bara ett förslag från
min sida. Om du har en zoom som täcker flera brännvidder är det också
att rekommendera.
Tänk på att denna workshop är öppen för alla, amatörer som proffs. Du
kommer helt enkelt med den kamerautrustning som du fotograferar
med i dagsläget.
• Ett kamerhus, gärna en systemkamera.
• Vidvinkelsobjektiv (14 mm till 35 mm), teleobjektiv (80 mm upp till
300 mm), Marko-objektiv (1:1), eller alternativt teleobjektiv med bra
närgräns.
• Extra batterier & minneskort.
• Stativ.
• Bärbar dator.
• Backup. Extra viktigt för alla fotografer. På denna resa rekommenderar
jag dubbla minneskort om din kamera har den möjligheten
• Eventuella kamerafilter eller kringprodukter som du använder.
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