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Palvelumaksu 8 €/lasku

Kuvausmatkan tarkoituksena on kehittää valokuvauksen
harrastajan omaa kuvanäkemystä ja parantaa teknisiä/
taiteellisia valmiuksia ainutlaatuisen virikkeellisessä
ympäristössä. Pääpaino on kuvaamisella, retkeilyllä ja
yksilöllisillä kuvatehtävillä. Päivittäiset luennot ovat
valmentavia. Kurssin päätteeksi pidämme kokoavan
kuvakatselmuksen dataprojektorilla. Suosittelemme
digikameran mukaan ottoa, vaikka kuvaisitkin perintei-
selle filmille.

Kurssien aiheet (pääpaino tietenkin kuvauksella):
Digikuvauksen perusteet Kuvan käsittely, kuvasäädöt
Luova valokuvaus Maisema, ihmiset, tilanteet
Vuorokauden valot. Maiseman valot/ sävyt, värisommittelu
Kuvatehtäviä, kuvien arviointia
Pakettiin kuuluu myös mukana kannettava esityskalusto
dataprojektori, kannettava tietokone, lehtiä, kirjallisuutta

MATKAOHJELMA
1. päivä
Bussimatka Tampereen, Helsingin, Lappeenrannan ja Värtsilän raja-aseman kautta
Sortavalaan ja edelleen laivalla Valamoon. Majoittuminen luostarin peruskorjattuun
hotelliin. Opastettu tutustuminen pääluostariin mm. Vapahtajan Kirkastumisen kirkko,
Veljeshautausmaa, tsasouna, talousrakennukset, Pietarin ja Paavalin kirkossa sijai-
tsevat ikonikokoelmat, luostarin elinkeinoista kertova näyttely, Igumenien hautausmaa
ja Niikkanan alue. Illallisen jälkeen digikuvauksen teoriaa; mm. kuvan käsittely ja
kuvasäädöt.
2. päivä
Aamiaisen jälkeen itsenäistä ja ohjattua kuvausta aiheena luova valokuvaus maisemat,
ihmiset, tilanteet. Illalla yhteinen palaveri, kuvien arviointi ja valmistutuminen seuraa-
vaan päivään. Illallinen luostarin trapezassa.
3. päivä
Aamiaisen jälkeen itsenäistä ja ohjattua kuvausta aiheena vuorokauden valot; maise-
man valot ja sävyt, värisommittelu. Illalla yhteinen palaveri, kuvien arviointi ja kokoava
kuvakatselmus dataprojektilla. Illallinen luostarin trapezassa.
4. päivä
Aamiaisen jälkeen lähtö Valamosta laivalla Sortavalaan. Matkalla kuvataan Laatokan
meren maisemia, lintuja ja muita eläimiä. Jospa näyttäytyisi Laatokan norppa...
Majoittuminen hotelli Sortavalaan. Bussilla valokuvasretki Sortavalan ympäristöön.
Illalla yhteinen palaveri, kuvien arviointi ja valmistutuminen seuraavaan päivään.
Illallinen hotellin ravintolassa.
5. päivä
Aamiaisen jälkeen ohjattua ja itsenäistä valokuvausta Sortavalassa. Iltapäivällä alkaa
yhteinen kotimatka akvarellikurssin kanssa Suomeen.

Bussiaikataulu
04.30 Tampere, linja-autoasema
05.30 Hämeenlinna, linja-autoasema
07.00 Helsinki, Kiasma, turistipysäkki
07.50 Porvoo, linja-autoasema
10.15 Kouvola, linja-autoasema
12.00 Lappeenranta, matkakeskus
12.45 Imatra, keskusliikenneasema
15.00 Värtsilä, raja-asema
17.00 Sortavala
18.30 Valamo

HINTAAN SISÄLTYY:
• matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset
• majoitus matkaohjelman mukaisissa hotelleissa
• matkaohjelman mukaiset retket ja tutustumiskäynnit
• matkaohjelman mukaiset ruokailut (vähintään puolihoito)
• kurssin opettajien palvelut koko matkan ajan
• viisumi ja pakollinen matkustajavakuutus (vain hoitokulut 500€)

Huom. suosittelemme oman lisävakuutuksen ottamista
LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone 70 €

(mikäli huonepaikkoja jää, myydään myös yhden hengen huoneita)
• retket Sortavalassa paikallisilla takseilla 15 €/auto/tunti

(sitoumuksetta) Sovi aina hinta ennen lähtöä!
• kuvausretki Laatokan saaristoon

Matkalla voi tutustua monipuolisesti Valamon saaren
ortodoksiseen elämään ja historiaan, löytää Laatokan
saariston ainutlaatuisen  luonnon loputon, kiehtova
kirjo.
Vastapainoksi Valamon rauhalle
yövytään viimeinen yö Sorta-
valassa ja valokuvataan yhä
suomalaishenkisen kaupun-
gin kauniimpia
paikkoja.

NOPEAN VARAAJAN ETU

20 €/hlö
Sitova ilmoittautuminen

16.4. mennessä
Hotellitiedot Lomalinjan Kesä 2004 -esitteessä.


