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Wil je je fotografie een enorme boost geven?
Hou je van een zeer kleine groepsreis met voldoende rust en privacy ?

Dan is deze 5-daagse fotoreis naar Helgoland een absolute aanrader!
Helgoland is een 1,7 km² klein, auto- en fietsvrij, eilandje in de Duitse bocht, en
telt gedurende enkele maanden per jaar veel meer aanwezige broedende Jan van
Genten dan de ongeveer 1350 tellende inwoners. Deze werkelijke prachtige
vogels zijn zeer fotogeniek door het baltsende gedrag, de genegenheid naar
elkaar toe in een koppel en de onderlinge ruzietjes met hun buren.
Aan deze fotoreis kunnen max. 3 tot 4 personen deelnemen, zodat iedereen een
eigen slaap- en badkamer tot zijn/haar beschikking heeft omdat het hier een
groepsverblijf in een vakantiehuis betreft. Door het op deze wijze kleinschalig
te houden heeft elke deelnemer voldoende privacy tijdens zijn/haar verblijf op
Helgoland en is het voor mij mogelijk om voldoende tijd en aandacht aan de
deelnemers te geven tijdens de 3 workshops.
De accommodatie bevindt zich op het zgn. ‘Oberland’.
Er gelden tijdens deze fotoreis enkele regels:
Roken is gedurende de dagen in de accommodatie binnen niet toegestaan.
Er wordt een actieve houding verwacht m.b.t. ontbijttafel dekken,
afruimen enz.
Persoonlijke spullen laat men niet rondslingeren buiten zijn/haar eigen
slaapkamer.

We eten in groepsverband op dag 2, 3, 4 en dag 5. Voor de dag dat we zeer vroeg
naar de klif gaan om de Jan van Genten te fotograferen nemen we brood en
drinken mee (dag 3 of dag 4).
Het programma van dag 2 en 3 kan worden omgewisseld zodat we afhankelijk
van de weersvooruitzichten de twee dagen optimaal kunnen benutten.
Tijdens ons verblijf op Helgoland beschikken we over een karretje zodat het
niet nodig is om je zware fotospullen te dragen. Bij aankomst en vertrek op
Helgoland zal geregeld worden dat alle bagage bij onze accommodatie wordt
afgeleverd/opgehaald.
Datum:
13 juni – 17juni 2019
Prijs:
€ 585,00 p.p. (Voor deelnemers/stel die een kamer delen geen bezwaar vinden
€500,00 p.p.)
Inbegrepen:
1 overnachting (niet gedeeld!!!) met ontbijt nabij Cuxhafen.
Veerboot Cuxhafen-Helgoland/Helgoland Cuxhafen (Indien het weer het
toelaat een comfortabele ligstoel op dek 5 op heen- en terugvaart).
3 overnachtingen (niet gedeeld, met eigen badkamer!!!) op Helgoland.
Alle gebruik van de lift (Unter-Oben/Oben -Unter).
Karretje voor vervoer fotospullen op Helgoland.
Toeristen belasting.
Vervoer van bagage bij aankomst en vertrek.
Ontbijt en lunch tijdens dag 2, 3 en 4. Op dag 5 uitsluitend ontbijt!
Veerboot Helgoland-Dune/Dune Helgoland.
3x workshops van ongeveer 4 uur elk op dag 2 en 3.
Vakkundige foto- en reisbegeleiding.
Niet
-

inbegrepen:
Reiskosten Dorum/Dorum-Cuxhafen/Cuxhafen -thuis.
Parkeergeld Cuxhafen à € 25,00.
3x diner( dag 2-dag 3 en dag 4) (voor €17,50 pp kan je zeker ergens goed
eten met 1 consumptie).
1x verlate lunch c.q. vervroegd diner op dag 5.
Overige consumpties.
Uitgaven van persoonlijke aard.
Reis en annuleringsverzekering.

De Jan van Genten op Helgoland zijn zeer goed te benaderen zodat een kleine
zoomlens van 200mm al geschikt is. Voor wat verderaf te kunnen fotograferen is
een 300 mm geschikt.
De zeehondjes kunnen op gepaste afstand heel goed worden gefotografeerd
zodat een 200 tot 300 mm (tele)lens geschikt is.
Voor strandmacro is een macrolens of een 50mm lens geschikt (evt. met
tussenringen).
Het motto van Focusadventure “Kijken is anders zien! “ zal gedurende de drie
workshops volop aan bod komen en worden gestimuleerd om je creativiteit te
verhogen…aangepast aan jouw ervaringsniveau. Om deel te nemen aan deze
fantastische 5 daagse fotoreis naar Helgoland/Dune is enkel de kennis van je
camera nodig (waar je wat in het menu kan vinden) en waar de knoppen voor
dienen.
Inschrijven voor deelname (max vier) aan deze fotoreis kan via het
contactformulier www.focusadventure.nl. Indien de lijst van deelname vol is kan
je ervoor kiezen om op de reservelijst te worden gezet, dit volgens datum van
ontvangst. Als er een plaats vrijkomt wordt de eerste op de reservelijst
benadert.
Het reisprogramma van dag tot dag:
Dag 1:
Aankomst in de vroege avond bij het hotel, vlak bij Cuxhafen, waar we de eerste
nacht zullen overnachten om de volgende dag uitgerust aan de oversteek met de
veerboot naar Helgoland te kunnen beginnen.
Dag 2:
Na het ontbijt (08.00 uur) vertrekken we naar Cuxhafen waar we rond de klok
van 10.15 vertrekken naar Helgoland, aankomst Helgoland 12.30 uur. Vanaf de
haven is het ongeveer 750 meter naar de lift lopen, die ons naar “Oberland” zal
brengen waar onze accommodatie zich bevindt. Na even van de reis te zijn
bekomen en onze spullen te hebben uitgepakt gaan we de boodschappen doen
voor het ontbijt en de lunch. Rond 17.00 gaan we ergens wat eten. Tijdens het
eten wordt de briefing gehouden. Na het diner gaan we gelijk naar de Jan van
Genten om ze bij de ondergaande zon te fotograferen. Een mooie wandeling van
ongeveer 1,5 km voert ons via een goed aangelegd wandelpad naar de klif. Het
doel van deze workshop is fotograferen met mooi strijklicht van de invallende

avond maar ook het gedrag van deze mooie vogels te bekijken/bestuderen zodat
je hiervan gebruik kunt maken om ze de volgende dagen goed te fotograferen.
Zodra het te donker wordt gaan we terug naar de accommodatie.

Dag 3:
Na het ontbijt vertrekken we om 05.00 uur naar de klif ‘van’ de Jan van Genten.
Daar volgt een korte briefing hoe je je camera moet instellen om de Jan van
Genten ‘in movement’ te gaan fotograferen. Dat is ook het doel tijdens deze
workshop! Rond de klok van 10.00 uur vertrekken we naar de accommodatie waar
je dan de dag tot 15.00 zelf kunt indelen.

Dan volgt de foto bespreking en daarna om 16.30 uur diner. De fotospullen nemen
we dan gelijk mee zodat we na het eten direct naar de klif kunnen lopen. Daar
volgt een korte briefing hoe je je camera moet instellen om de Jan van Genten
‘High key’ te gaan fotograferen, wat ook weer het doel is van deze workshop.
Zodra het te donker wordt om nog te kunnen fotograferen gaan we terug naar
de accommodatie.

Dag 4:
Na het ontbijt van 09.00 vertrekken we, met onze zelf gemaakte lunchpakketjes
met de veerboot naar het eiland Dune te gaan waar we tot 21.00 kunnen blijven!
Dune is een mooi klein eilandje, waar de zeehonden op gepaste afstand van 30
meter goed te fotograferen zijn. Maar behalve zeehonden zijn er ook vogels te
fotograferen, of strandmacro. Uiteraard krijg je nog tips en trics tijdens het
fotograferen. Eenmaal weer terug gekeerd op Helgoland gaan we eerst nog
dineren, om dan moe en voldaan naar onze eigen kamers te gaan.

Dag 5:
Een rustige start van de dag met ontbijt rond 08.30 uur om vervolgens uit te
checken. We hebben dan nog een laatste kans om al het geleerde nogmaals in de
praktijk te brengen bij de Jan van Genten. Om 13.30 nemen we afscheid van
deze mooie locatie en lopen terug, na wat te hebben gegeten. Om 15.30 uur aan
boord gaan om naar Cuxhafen terug te varen. Daar nemen we bij aankomst rond
de klok van 18.30 afscheid van elkaar om met mooie herinneringen en foto’s weer
huiswaarts te keren!

