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Hoog boven de poolcirkel, op 68° Noorderbreedte, ligt de 
eilandenarchipel Lofoten. De eilanden horen bij het deel van 
Noorwegen dat Nordland wordt genoemd en bestaan uit Hinnøya, 
Austvågøy, Gimsøy, Vestågøy, Flakstadøya en Moskenesøya. 
Hoge bergen rijzen bijna loodrecht uit de zee omhoog, grillig 
gevormd en indrukwekkend. Dit zijn de fjorden van Lofoten die 
tot ver in de Noorse Zee uitsteken en een walhalla zijn voor de 
landschapsfotograaf. 

Zo ver noordelijk gaat de zon op midzomernacht niet onder en 
is er 24 uur lang daglicht. In de winter komt de zon niet eens 
boven de horizon. De nachten zijn dan lang maar zeer zeker niet 
donker, want dan is de lucht het domein van het Noorderlicht 
en bewegen de geheimzinnige groene gordijnen door de hemel.

In 2016 hebben we voor het eerst een bezoek gebracht aan 
Lofoten en zijn op slag verliefd geraakt op het fantastische 
landschap. Toen hebben we ook kennis gemaakt de Aurora 
borealis. Het was ook niet verwonderlijk dat we in 2017 terug 
zijn gegaan waarbij we onder andere de bekende stranden 
van Lofoten hebben bezocht. Deze tweede reis voelde aan als 
thuiskomst en het werd een wens om nog veel vaker terug te 
gaan naar deze eilanden. Als het mogelijk zou zijn met een groep 
enthousiaste fotografen. 

Die wens heeft vorm gekregen want voor 2018 heb ik een 
groepsreis geörganiseerd; een achtdaagse fotoreis naar de 
Lofoten met als thema: Winter op Lofoten.
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Voor deze fotoreis heb ik een eenvoudig programma gekozen. 
Er staat een bezoek aan een aantal van de vele stranden van 
Lofoten op de planning. Hieronder vallen natuurlijk de populaire 
stranden Haukland, Uttakleiv en Skagsanden. Maar ook de 
minder populaire, maar zeker niet minder fotogenieke stranden  
van Gimsøy, Rørvik, Eggum, Storsandnes en Yttersand. Het 
bijzondere aan deze stranden tijdens de winter op Lofoten is de 
sneeuw. Vooral na verse sneeuwval zijn de stranden maagdelijk 

wit tot aan de waterlijn. Het is een walhalla voor de fotograaf die 
met korte of lange sluitertijden de witte stranden met de branding 
van de Noorse Zee kan fotograferen, terwijl aan de horizon de 
bergen hoog boven de zee uitsteken. Het weer kan veranderlijk 
zijn met korte hevige sneeuwbuien die vanuit de zee binnen 
drijven. Niet alleen levert het een uitdaging voor de fotograaf op, 
maar ook zeker fantastische foto’s. Het is misschien koud, maar 
het landschap is hartverwarmend.

Natuurlijk, de lange nachten tijden de winter op Lofoten zijn het 
domein van het Noorderlicht. Een reis naar deze eilanden is niet 
compleet zonder het Noorderlicht gezien en gefotografeerd te 
hebben.

Toch wil ik tijdens deze reis het fotograferen van de 
landschappen, de fjorden, de bergen, de zee en de standen als 
belangrijkste doel stellen. Wat voor weersomstandigheden er 
ook zijn, dit is altijd te fotograferen. Het zien van het Noorderlicht 
is echter afhankelijk van de zonne-activititeit en - natuurlijk - het 
weer. Zonder heldere hemel valt er geen Noorderlicht te zien. 
Voor deze reis is het Noorderlicht een bonus, de kers op de taart. 

Om het Noorderlicht te fotograferen zullen we elke geboden 
gelegenheid aangrijpen. Niet zomaar een foto van die dansende 
groene gordijnen, maar het Noorderlicht in een prachtig 
landschap, met zee en besneeuwde bergen. 

Hoewel deze reis een groepsreis is en geen workshop of 
masterclass, zal ik iedereen daar waar nodig helpen. Ook voor 
de juiste instellingen bij het fotograferen in de nachtelijke uren 
op donkere stranden in afwachting van de groene schijn aan de 
hemel.
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Reisgegevens

Datum:  18 feb t/m 25 feb 2018

18 februari: 

Vliegreis van Schiphol naar Lofoten met eerste nacht in Thon 
Hotel in Harstad

19 februari: 

Autorit naar Mortsund met diverse stops op fotogenieke locaties

19 tot 23 februari: 

Verblijf in Statles Rorbusenter, Mortsund. Dit is de thuisbasis 
vanwaar elke dag fototrips worden ondernomen naar de diverse 
locaties, zowel overdag als ‘s-avonds.

24 februari: 

Autorit naar Harstad met diverse stops op fotogenieke locaties 
en verblijf in Thon Hotel

25 februari: 

Vliegreis terug naar Schiphol

Kosten: € 1845 p.p.

Minumum aantal deelnemers: 5

Maximum aantal deelnemers: 8

De prijs is inclusief:

• Retour vlucht van Schiphol naar Evenes via Stockholm

• Luchthaven belastingen

• Autohuur + brandstof

• Verblijfskosten op basis van Logies met ontbijt

De prijs is exclusief

• overige maaltijden

• toeslag hogere vluchtklasse indien de voordeligste 
vluchtklasse niet meer beschikbaar is vanaf € 25 p.p.

• reserveringskosten

• reis-, annulerings- en cascoverzekering

Meerbedrag voor eenpersoonskamer in het Thon Hotel in 
Harstad: € 90. Het verblijf in Mortsund is in 5 persoons Rorbuer 
huisjes.

Inschrijven kan via een email naar: nando.harmsen@gmail.com

Er is een aanbetaling van 50% van het reisbedrag om de 
retourvlucht definitief te maken en extra (brandstof) toeslagen 
te voorkomen.

De reis is mede mogelijk gemaakt door, en in samenwerking met 
een erkende reisorganisatie, die ook onze vorige reizen naar 
Lofoten heeft verzorgt. 

Het programma is onder voorbehoudt. Het kan aangepast worden aan de hand 
van specifieke wensen van de groep, of wegens weersomstandigheden en/of 
voorspellingen. 
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Statles Rorbusenter
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