KLÄDER & UTRUSTNING.
Det här är bara en inspirationslista för din
packning. Vad du i slutändan packar ner i
resväskan är upp till dig.

Juli månad är högsommar här uppe i
Norden och det kan vara väldigt varmt.
Men vädret är nyckfullt och lågtryck
kan dra in över landet och göra främst
morgnar och kvällar kyligare. Du får
alltid också vara beredd på en regnskur. Vi kommer att fotografera längs
en liten å i tät vegetation, vid vassstråk
längs en sjö och invid gölar i tät vegetation. Därför är stövlar ett måste.
Du ska packa med dig en mix av kläder
efter rådande väder.
• Shorts och t-shirts.
• Långärmad tröja.
• Varm tröja eller vindjacka.
• Slitstarka långbyxor.
• Vandringssockor och bra vattentäta
vandringskor.
• Stövlar är ett måste.
• Keps eller hatt mot solen.
• Regnkläder.
• Eventuellt damasker.
Förslag på utrustning som är
bra att ha med sig:
• Solglasögon.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.
• Handsprit.
• Kräm för skavsår, blåsor
eller insektsbett.

• Skoskavsplåster.
• Mygg- & fästingmedel.
• Solskyddsfaktor.
• Termos.
Förslag på elektronisk utrustning som
är bra att ha med sig:
Du kan aldrig få nog mycket av sladdar, adaptrar och powerbanks. Viktigt
att ta med sig enligt min mening är så
klart laddare för kamerabatterier och
mobiltelefon men också grendosa för
att kunna använda fler uttag för laddning. Det är också mycket viktigt att
packa ner någon form av backuplösning. Antingen väljer du att ha med dig
extra minneskort eller en extern hårddisk, plus bärbar dator.
• Laddare till alla dina elektroniska
enheter.
• En grendosa.
• Powerbank.
• USB-kablar.
• Laptop.
• Backuplösning för dina bilder.

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.

Det viktigaste att ha med dig på denna
workshop i fotografering av Östergötlands trollsländor är ett objektiv med
en bra närgräns. Ett makroobjektiv
eller ett teleobjektiv med bra närgräns.
Det utesluter dock inte att du även kan
arbeta med exempelvis en vidvinkel
med en bra närgräns som har blivit
alltmer populära på marknaden. Med
dessa kan du skapa mycket annorlunda
bilder på trollsländor i morgonvila.
Med ett makroobjektiv kan du komma
riktigt nära trollsländorna. Utmaningen då är att du kanske måste gå så nära
ditt motiv att det istället flyger iväg. Ett
teleobjektiv med bra närgräns gör det
enklare att fortfarande ha lite distans
till ditt motiv samtidigt som du har
möjlighet att komma nära.
• Kamerahus.
• Ett makroobjektiv (gärna 1:1, för de
små detaljerna).
• Ett teleobjektiv med bra närgräns.
Övrig fotografisk utrustning som är
bra att ha med sig är givetvis en kameraväska. Antingen en som tål regn eller
som har regnöverdrag. Det är också
viktigt med extra minneskort och batterier. Glöm heller inte en extern hårddisk eller extra minneskort för backuplösning av dina bilder.

Glöm heller inte att packa ner en ficklampa som ger ett rejält ljus. Vi kommer bland annat att arbeta kreativt
med externt ljus på trollsländebilderna.
• En kameraväska för din kamera &
objektiv.
• En ficklampa med ett rejält ljus.
• Alternativt ett stativ.
• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.
• Backupplösning.

