
Förslag till packlista.

Observera! Det här är bara en 
inspirationslista för din packning. Vad du i 
slutändan packar ner i resväskan är upp till 

dig. 

På den här workshopen kommer vi att 
arbeta nära våra motiv i en ganska så blöt 
och stundtals lerig miljö. Du behöver klä 

dig efter detta med oömma kläder. Dagarna 
kan bli riktigt varma och morgnarna kan 

vara kalla. Du måste tänka på att packa ner 
kläder efter dessa förhållanden.

Kläder & utrustning.

När du ska välja kläder till denna workshop 
är det slitstarka kläder som gäller. gärna 

också stövlar.

• Oömma kläder.
• Slitstarka långbyxor.

• Bra vattentäta kängor eller stövlar.
• Regnkläder.
• Vindjacka.

• Kortbyxor & t-shirts.
• Keps eller hatt.

•”Myströja & mysbyxor” för kvällarna på 
boendet.

Utrustning.

• Vattenflaska.
• Solglasögon.

• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Myggmedel.

• Solskyddsfaktor.
• Dina mediciner.

• Handsprit.
• Kaffetermos.
• Sittunderlag.

• Om du lätt blir hungrig bör du ha med dig 
några ”powerbars” eller frukt ut i fält.

• Glöm inte att packa ner dina ”egna saker” 
också.

Elektronisk utrustning.

• Laddare till alla dina elektroniska enheter.
• En grendosa.
• Powerbank.
• USB-kablar.

Kamera & objektiv.
 Tänk på att dina mål för fotograferingen 
kan vara helt annorlunda så se detta mer 
som inspiration än något som du måste 

packa ned i kameraryggsäcken.

På den här workshopen kommer vi att 
arbeta med intima landskap. Intima 

landskap kan du fotografera med 
många olika typer av objektiv. Allt beror 
naturligtvis på hur nära du går. Vad du 

måste ta med dig är ett stativ, för att arbeta 
med långa slutartider.



Förslag till kamerautrustning & 
kringutrusning.

• Kamerahus.
• Vidvinkelobjektiv (cirka 14 mm> 35 mm)
• Normalobjektiv (cirka 50 mm> 90 mm)

• Kort teleobjektiv (cirka 90 mm> 200 mm).
• Makroobjektiv 1:1

• Stativ.
• Extra minneskort.

• Extra kamerabatterier.
• En stark ficklampa till din fotografering.

• Backuplösning för dina bilder.
• Laptop för redigering av dina bilder.

• Eventuella filter för 
landskapsfotografering. Exempelvis ND, 

Avtonat gråfilter eller polfilter.
• Glöm inte att packa ner din egen 

kringutrustning också.


