
Photowellness Camp Ripan 3-6 maj 2018 
 
Dag 1 

Vi träffas i receptionen på Camp Ripan kl. 16:00 för att gå igenom programmet 
för helgen och bekanta oss med varandra. Vi förbereder våra kamerautrustningar 
innan vi ger oss ut på en första foto tur i närområdet. Vi avrundar dagen med en 
gemensam samling där vi lyssnar in förväntningar och utmaningar i gruppen för 
att forma helgen till det du vill att den ska bli. Under hela helgen finns utrymme 
för personlig råd- och vägledning. 

 
Efter middagen, om vädret tillåter och intresset finns kan vi bege oss ut för att 
fotografera och fånga ljuset i majnatten. 

 
 

Dag 2 
Vad passar bättre än att börja morgonen med ett Yoga-pass innan frukost. 
Efter frukosten tittar vi närmare på bildkomposition, landskapsfotografering och 
kreativ porträttfotografering. Utifrån väder beslutar vi åt vilket håll vi beger oss för 
dagens fotosession, antingen med minibuss en bit eller till fots. 
 
Efter lunchen träffas vi i konferensen där vi tittar på våra bilder, vi pratar lite 
redigering, katalogisering eller annat som kan vara av intresse 
 
Eftermiddagen går i rekreationens tecken och Camp Ripans SPA-avdelning är 
öppen för oss och med ritualen stävan får vi en härlig upplevelse för alla sinnen 

 
 
 

Dag 3 
Varför bryta en bra start på dagen, när vi kan få ännu ett yoga-pass innan frukost 
 
Idag ägnar vi oss åt en helhetsupplevelse ute med djur- och naturfoto. När det är 
dags för lunch gör vi upp eld och slår oss ned runt elden, mår gott, äter vår lunch 
och dricker kaffet som kokas över elden. De finns möjligheter att vi delar med oss 
av berättelser och erfarenheter tills vi känner oss klara. 
 
Vi kommer hem i god tid så vi hinner piffa till oss lite för kvällens gemensamma 
avslutningsmiddag i restaurangen. 

 
 
 



Dag 4  
Efter frukost utcheckning och hemfärd 
 
 

Utrustning 
Vi är i tiden mellan vinter och vår som hos samerna kallas giđđadálvi. Nätterna är 
fortfarande kyliga och snön täcker fortfarande stora delar av marken, men solen 
värmer gott om dagarna. Därför är det skönt att ha med sig en extra tröja, mössa 
och vantar. En bra vandrings känga, med lite högre skaft eller en gummistövel 
behövs när vi färdas ute i naturen.  
 
Du behöver även en ryggsäck för att bära dina saker, såsom kamerautrustning, 
varm tröja, regnkläder och ditt mellanmål.  

Förutom din egen kamerautrustning med minneskort är det bra att ha med sig 
egen bärbar dator för bildhantering, men det är inte nödvändigt. 
 
 

Övrig Info 
Du behöver inga förkunskaper för att delta. 
 
Pris: 6890kr/person 
I priset ingår: 
♦ 4-dagars fotokurs 
♦ 2 yogapass 
♦ entré till SPA-avdelningen med ritualen stävan 
♦ avslutningsmiddag med 3-rätters meny  

 
Önskar du boka boende med helpension erbjuder vi 3 nätters boende i 
hotellstugan Giron på Camp Ripan, med ett pristillägg på 2990kr/person 
 

Varmt välkommen med din bokning! 
Har du frågor hör av dej så hjälper vi dej. 
 
scandinavianphotos@gmail.com 
070-639 05 45 

 
 
 
 
 


