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Tropisk fotoworkshop
Varighed: 2 dage (1 overnatning)
Fotoworkshop med masser af muligheder for kryb. 

MåLGRUPPE
Denne fotoworkshop henvender sig til alle letøvede til øvede fritids-

fotografer, der allerede har en smule viden om fotografering, men som 

ønsker at få dybere indsigt i emnet og samtidig få prøvet sine egensk-

aber af i et fremmedartet miljø. Begyndere er dog også velkomne. 

 

Kursister, der tidligere har deltaget i vores P.L. og/eller A.L. workshops, er 

mere end velkomne, men skal være opmærksomme på, at der vil være 

en smule overlap i den fototekniske undervisning. Her er til gengæld 

mulighed for at prøve sine kompetencer af i et helt fremmed miljø. 

 

hVAD FåR DU UD AF DET?
Alle, der deltager på denne fotoworkshop, vil få ny fototeknisk viden, 

viden om verdens regnskove og masser af inspiration. Deltageren vil 

desuden få en bedre forståelse af lysets natur i en regnskov. Det er ikke 

nemt at tage billeder i en regnskov, og deltageren vil blive klædt på med 

værktøjer, der øger chancen for at kunne løse netop denne opgave 

tilfredsstillende. Sidst, men ikke mindst, vil alle deltagere komme hjem 

med spændende billeder fra en verden, de færreste kender meget til. 

   TTF TROPISK FOTOwORKShOP

 2



wORKShOPPENS TEORETISKE INDhOLD:

•	 Læren om lysets natur 

•	 Valg af udstyr 

•	 Brændvidde 

•	 Lysmåling 

•	 Blænde 

•	 Lukkertid 

•	 Fokus 

•	 Blitz / kunstlys

•	 ISO 

•	 Find motiverne 

•	 Fotofælder

•	 Eksponeringskompensation

•	 Praktiske udfordringer i en regnskov

•	 Billeder som formidlingsværktøj

•	 Udvælgelse af billeder
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Oplev autentisk regnskovs-
ekspeditionsstemning. 
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UNDERVISERE

Casper Tybjerg

I sin tid som biologistuderende på Aarhus Universitet blev Casper un-

dervist i mange fag med relevans for tropisk fotografering. Gennem sine 

rejser og mange fotoopgaver rundt omkring i verdens regnskove har 

han anvendt denne viden til at opnå bedre billeder. Casper vil fortælle 

om sit arbejde og nøje vurdere, hvordan de enkelte kursister arbejder. 

Når der er brug for det, er han klar med gode råd og vejledning. 

Brian Rasmussen 

Randers Regnskovs prisvindende fotograf. Stor erfaring i at fotografere 

i verdens tropiske regnskove, samt stor erfaring med og viden om 

regnskovens dyre- og planteliv. Brian Rasmussen arbejder til dagligt som 

fotograf og projektleder i Randers Regnskov og har været i Regnsko-

ven i næsten 15 år. Han kender Randers Regnskov som sin egen buk-

selomme og vil guide kursisterne sikkert frem til de bedste motiver. 



UNIKKE FOTOMULIGhEDER
Randers Regnskov er en unik ramme for tropiske fotoworkshops. De tre tropiske 

kupler er spækkede med fantastiske motiver, lige fra søkøer, slanger og silkeaber til 

gigantiske biller, eksotiske planter og sågar selvlysende svampe. 

												Om	dagen	vil	vi	gå	på	flere	fototure	rundt	i	kuplerne	for	at	finde	de	

mange spændende motiver, som er aktive, når det er lyst. Deltagerne kommer 

til at se regnskoven fra en helt anden side, når vi efter mørkets frembrud går på 

nattur	for	at	finde	tudser,	flagermus,	nataber	og	måske	de	seværdige	selvlysende	

svampe. Om natten har vi regnskoven helt for os selv.    

            Der vil i løbet af workshoppen være særlige fodringer af dyr til ære for 

workshoppens deltagere, hvilket vil give rig mulighed for spændende motiver. 

En af de rigtig spændende ting ved workshoppen er, at vi fra eftermiddagen den 

første dag og indtil formiddagen den næste dag har hele regnskoven for os selv. 

Der er nemlig lukket for offentligheden, og det betyder, at dyrene opfører sig helt 

anderledes, og der vil være mulighed for at komme endnu tættere på motiverne.
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wORKShOPPENS FORLØB
(med forbehold for ændringer) 

Fotoworkshoppen bliver gennemført med en nøje 

disponeret kombination af teori og praksis. Foto-

graferingen foregår i et varmt og fugtigt miljø, der 

vrimler med et antal motiver så stort, at kursisterne 

med garanti ikke løber tør for noget at arbejde 

med. Herunder kan du orientere dig om program-

met.

 

TL = teorilektion

RV = regnskovsvandring

 DAG 1
10.00  Velkomst og introduktion til Randers  

 Regnskov v. Brian Rasmussen

10.15  Introduktion til workshoppen  

 + TL1 v. Casper Tybjerg

10.45  RV1

12.30  Frokost

13.30  TL2

14.15  RV2

16.30  Kaffe, evaluering af RV1 + RV2

18.00  Aftensmad

20.00  RV3 - bl.a. blitzfotografering

22.00  Aftenhygge + en lille overraskelse

DAG 2
ca. 06.30  RV4 + fodring af dyr

08.00  Morgenmad

09.00  TL3

09.15  RV5 - bl.a. løsning af fotoopgaver

11.00  TL4  + evt. RV6

12.00  Frokost

13.00  Introduktion til det at udvælge billeder

 Kursister udvælger favoritbilleder

 Opgaver fremlægges

 En lille overraskelse

ca. 16.00  Afslutning 
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Fotos: Casper Tybjerg, TTF 
og Brian Rasmussen, Randers Regnskov

PRAKTISK INFORMATION:

Sæson og vejrforhold

Vejret i Randers Regnskov er meget stabilt året rundt med tempera-

turer på mellem 22 og 26 grader celsius. Der forekommer kun sjældent 

regn i dagtimerne, men kraftige regnskyl hver nat. Luftfugtigheden ligger 

rimeligt konstant omkring 100 %. På grund af temperaturen og den høje 

fugtighed er det vigtigt at drikke rigeligt med væske, da det er et hårdt 

klima at arbejde i.

 

Tidszoner og jetlag

Til trods for at vi i løbet af denne workshop sætter vores fødder på ’tre 

forskellige kontinenter’, forventes påvirkningen af jetlag at være minimal.

 

Vaccinationer og medicin

Det er ikke nødvendigt at få særlige vaccinationer for at deltage i denne 

fotorejse til alverdens regnskove, ligesom det ikke er nødvendigt at tage 

malariamedicin. Vi skal fotografere blandt fritlevende slanger, men ingen 

af dem er giftige eller aggressive.

Beklædning og kameraudstyr

Husk at medbringe dit eget fotoudstyr, en bærbar computer samt en 

sovepose. Husk at medbringe tøj, der passer til regnskovens varme, 

fugtige klima. Det er en god idé at medbringe minimum et sæt tøj, der 

kan tåle at blive vådt og beskidt, og et sæt der er rent og tørt til aftenen 

og natten.

 

Find	flere	praktiske	informationer	på	Randers	Regnskovs	hjemmeside.

www.regnskoven.dk



KAMERAUDSTyR 

Listen herunder er vejledende. Man behøver naturligvis ikke 

medbringe alt på listen, men desto bedre udstyr, desto nem-

mere vil man have ved at arbejde i regnskoven. 

•	 Kamera (med ekstra batterier og oplader)

•	 Vidvinkelobjektiv (gerne zoom i området 12-24 mm)

•	 Standardobjektiv (24-70 mm)

•	 Teleobjektiv (min. 200mm)

•	 Makroobjektiv (60mm, 105 mm eller 200 mm)

•	 Blitz (meget gerne ekstern)

•	 Hukommelseskort (medbring rigeligt)

•	 Objektivklude

•	 Manual (vigtig!)

 

Andet

•	 Bærbar computer 

•	 Sovepose

•	 En god kraftig lommelygte + batterier (til natture)

•	 Personlige ting
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DETTE hAR TIDLIGERE KURSISTER SAGT OM wORKShOPPEN:

Tak for en veltilrettelagt og informativ gennemgang begge dage. Den rolige og ‘helt 

nede på jorden’ holdning til vore spørgsmål er en god oplevelse. For mig er denne 

indlæringsform om al det tekniske en god måde at forny min viden på. 

’Aha-oplevelsen’ er større bagefter et sådan kursus.

      Lisbeth Møller

Det er en rigtig god kombination af teori og praksis på denne workshop. Først 

teori i ’basen’ og derefter ind i den spændende regnskov for at prøve teorien af. 

Det er godt med den afveksling, så man ikke bliver for træt af alt for meget sam-

menhængende teori.

      Søren Martin Sørensen 

Der er fare for at ’drukne’ i motiver i en regnskov, så det var rigtigt fedt med 

bundne opgaver undervejs. Det var overraskende fedt at ‘nørde’ med en fastlåst 

opgave i så lang tid. Gode muligheder for prøve mange forskellige teknikker af samt 

sætte sig godt ind i sit emne. 

      John Flørning 

Regnskovsvandringerne var super spændende. Dejligt at have så god tid. Det ville 

nok være en fordel at have rejst før og været i lignende miljøer med sit kamera, 

men alligevel lærer man at tage sig tid. Nogle gange skal man lade motiverne 

komme til en selv i stedet for at styrte rundt efter dem.

      Jesper Maagaard

Ganske enkelt en genial ide med en fotoworkshop i Randers Regnskov!

      René Bornholm
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•	 I et enkelt vandhul i Amazonas er 
der	fundet	flere	fiskearter	end	i	alle	
Europas	floder! 

•	 I et enkelt træ i Amazonas optalte 
forskere 43 arter af myrer, hvilket 
svarer til antallet af arter på alle de 
britiske	øer!
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?SPØRGSMåL
Læs FAQ’en under punktet ‘Foredrag & kurser’ på www.ttf.dk

Findes svaret ikke der, så send gerne en mail til: 

info@ttf.dk eller bmr@regnskoven.dk

PRIS, TID OG STED
Check kalenderen under punktet ‘Foredrag & kurser’ på www.ttf.dk
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TTF FOTOSKOLEN ER ETABLERET OG DRIVES AF TyBjERG TEKST & FOTO (TTF ApS)

TTF ApS

Højrisvej 7, 8240 Risskov

Skoleparken 83, 8330 Beder

www.ttf.dk

®


