
 

Fotokurs på vakre Vega 

   
 
 
 

26. - 28. august 2016 

 

Vel møtt til glade fotodager på Vega – verdensarvens vakre øyrike på 
Helgelandskysten.  Med flotte Vega Havhotell som base inviteres du 

herved til en innholdsrik og kreativ fotohelg enten du er  
nybegynner eller erfaren bak kameraet! 

 

 
 
 

Kursarrangøren for både gammel og ung! 



Sammen med vår flinke fotolærer Ole Martin som kurslærer kan vi i august 
glede alle fotoglade med ei helg uti havgapet, i Norges første 
kulturlandskapsområde listet i verdensarven. Nærmere bestemt på Vega, en av 
Nordlands vakreste perler, omgitt av frodig og vakker natur. 
 

Ole Martin Evensen (f. 1960), bor på Abelvær i 
Nærøy kommune. Har drevet med foto i ca. 40 
år, fra mørkerom, via lysbilder til i dag mest å 
fotografere digitalt. 
 
Han har studert på Bilder Nordic School of 
Photagraphy i Oslo, deltatt på diverse kurs i 
bildebehandling (Photoshop) og undervist på 
Olav Duun vg. skole som fotolærer på Media 
og kommunikasjon. Ole Martin jobber nå mest 
som fotokunstner, i tillegg til å være 
kursholder i foto- og bildebehandling. 
 

I tillegg til å lære om foto både i teori og praksis, kan vi jo ikke arrangere 
fotokurs på Vega uten å se oss litt rundt. Vi satser på oppholdsvær, og kommer 
til å være mye ute på jakt etter fine motiv. Vega og Vegaøyan er ærfuglenes 
rike med 6500 øyer, holmer og skjær, spredt utover 1072 km2. Her har vi høye 
fjell, fine strender og et flott kulturlandskap. Kort sagt et eldorado hvis man er 
ute etter fine naturbilder. 
 
Vega Havhotell har opp gjennom årene fått ry på seg 
som et unikt hotell, kjent både for sin vakre plassering 
og koselige atmosfære, og for sin meget gode 
servering, med ”nærhet til matfatet” som sentralt 
begrep.  
 
Så nå er det bare å gripe muligheten til å få en drømmeslutt på sommeren. 
Kanskje en ny hobby for livet! Her kreves ikke noen store fotokunnskaper, her 
handler det om lysten til å lære eller innhente inspirasjon. Vi har stor tro på at 
dette blir av de kursene man kan leve på i lang lang tid. Så vår oppfordring er – 
Meld deg på da vel!  
 
 
 
 



Hvordan komme seg til Vega  
 

Det er flere måter å komme seg til Vega på. Vi har ikke anledning å arrangere 
reisen dit for hver enkelt, ettersom noen kommer fra nord og noen fra sør, og 
tidene og prisene er forskjellig, men vi skal selvfølgelig her liste opp 
alternativene dere har. 
 
Det enkleste er helt klart hvis du kommer i egen bil.  
 

Kommer du med bil sørfra, går det ferje fra Horn (nord for Brønnøysund). 
Reiser du sørover, kan du ta ferje fra Tjøtta til Vega.  

  

Torghatten Trafikkselskap (www.tts.no) frakter biler og passasjerer fra 
ferjeleiet på Horn, langs Riksvei 17. Bilferja "Torgtind" trafikkerer både Igerøy 
på Vega og Ylvingen. Denne turen tar ca. 45 minutter. 
 

Sambandet Rørøy (Vega) – Brønnøysund trafikkeres av hurtigbåten MS Vegtind. 
Overfartstiden er ca.  35 minutter.  

 



Kursets innhold og program 
 

Kurset legges som sagt opp for både den drevne og den som kanskje nylig har 
fått seg et nytt digitalt kamera, og som kanskje har lyst å finne ut om foto kan 
bli en ny lidenskap. 
 

For de som har gått fotokurs før, kan det kanskje bli noen repetisjoner. Men 
repetisjon er jo bra Dog er det jo snakk om nye motiver, - med nærheten av 
havet og en begynnende sommer. Og en naturlig inspirasjon vil være Vegas 
vakre natur.  
 

Fredag 26. august 
 
Folk ankommer Vega utover ettermiddagen og de som skal bo innlosjeres på på 
Vega Havhotell. Noen kommer med hurtigbåt og andre med egen bil. Vi mætes 
på undervisningsrommet ca. kl. 18.30, men helt nøyaktig timeplan kommer når 
vi vet folks amkomstklokkeslett.. Vi tar en liten presentasjonsrunde, slik at vi er 
litt kjent, samt en myk start på kursinnholdet, før vi avslutter dagen med 
middag i restauranten ca. kl. 20.30. 
 
 

Lørdag 27. og søndag 28. august 

 
Det legger opp til en aktiv bruk av naturen på Vega, med turer rundt omkring 
på øya. Vi vil oppsøke ulike steder som byr på varierte fotografiske 
utfordringer. Tilbake på Vega Havhotell skal vi i fellesskap se på og diskutere 
våre bilder. 

 Kamera og kamerakunnskap 
- bli kjent med ditt eget kamera 
- Kamerainnstillinger, manuelle og automatiske innstillinger 

(gjelder først og fremst de som ikke bare bruker mobil) 
- praktiske oppgaver 
- bildevurdering 

Fotografering  

- fototeori 
- komposisjon 
- praktiske oppgave 
- dagens fangst. Bildevurderinger 



Utstyr 
 

Kamera  
Gjerne speilrefleks eller annet kamera med utskiftbar optikk. 
Til fuglefotografering er det flott med en telelinse eller en zoom med litt tele. 
Ta med den optikken du hat tilgang til (linser) 
Et godt kompaktkamera går også bra. 
Har du et stativ er dette et flott hjelpemiddel når lyset begynner å bli svakt. Så 
har du det, ta det med. 
 
 

 
 
 

    
 
 

 
PC 
Har du en bærbar PC/Mac, ta med denne. 
Et redigeringsprogram er til stor hjelp om man tar mange bilder. Vi bruker 
Picasa, et enkel, gratis og meget godt bildebehandlingsprogram. Gjennom 
praktiske øvelser skal vi lære det grunnleggende i dette programmet, slik at du 
som kursdeltager  behersker de mest grunnleggende funksjonene. 
 
 

Om du er interessert i foto og vakker natur vil dette kurset være midt i blinken, 
så vi håper du finner tid og anledning til å melde deg på.  

Siste frist for påmelding er 1. juni. 



K o s t n a d e r  
 

Pris pr. pers i dobbeltrom kr.  4040,-   
 

Denne prisen inkluderer: 
 

 Kursavgift  

 2 overnattinger m/frokost på Vega Havhotell   

 Nydelige gourmetmåltider, 2 lunsjer og 2 middager 

 Individuell veiledning av kurslærer 

 Kursansvarlig/medhjelper fra Nordnorsk Pensjonistskole 

 Nye bekjentskaper – nydelige omgivelser – fotokunnskaper og 
gode minner 

 

 

  

Tillegg i prisen – pr. pers. : 
 

 Reisen til og fra Vega 

 Enkeltromstillegg 195,-  

 Drikke til maten (utover vann) 

 Evt. ekstra døgn m/frokost før eller etter kurset kr.695,- dbl.rom/ 
1190,- enk.rom 

 

 
 
 

Påmelding senest onsdag 1. juni 2016 
Telefon: 75 02 92 80  

E-post: post@nnps.no 

 

 

 

 



 
P ÅMELD ING SSKJEMA  

Fotokurs på vakre Vega 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 

JEG ANKOMMER VEGA MED: …………………………………………………….(Ferge/egen bil??Hurtigbåt?) 
 
FRED. 26. AUG. CA. KL. …………………….….. OG ØNSKER Å BO I:  
 
Enkeltrom        Dobbeltrom       sammen med:  
 
…………………………………………………………………………………...........………          

                                                    

FOTOKUNNSKAPER 
Nybegynner        Glad amatør         Videregående      

 

 
 
Jeg ønsker å komme torsdag 25. aug. og trenger overnatting også natt til 26. aug. 
 
Jeg ønsker å være igjen et ekstra døgn, og trenger overnatting også natt til 29. aug.  

 

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.(Viktig å fylle ut!):  

 

 

 
 
 

 

Påmeldingsskjema returneres til Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

Påmeldingsskjema returneres til: 

Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna innen 1. juni 2016 



Kjære leser! 
Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere, som kommer 

tilbake til oss år etter år. Dette gjelder lokale småkurs og opplevelsesreiser i den 
store verden, samt desentraliserte kurs. Vi ønsker å være kurs- og 

reisearrangøren som bryr seg, som ser enkeltindividene i gruppen, enten du er 
17 eller 80 år. Hos oss møtes generasjonene! Nedre aldersgrense på kursene er 

16 år! Så kanskje du kan få med deg en sønn, datter, nevø eller niese 
 

 

Vi håper dette programmet falt i smak og pirret nysgjerrigheten din  
nok til å melde deg på. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tlf. 75 02 92 80 Faks 75 02 90 36 
E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 
 

 

 

 
 

 

 

Velkommen til glade fotodager på Vega i august! 


