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Steve Bloom er født I Sydafrika i 1953, men bosiddende i England. Han har
tilbragt det meste af sit liv
bag kameraet med fokus på
vilde dyr. I 1999 udgav han
sin første bog, In Praise of
Primates. Siden er det blevet
til en lang liste af spektakulære fotobøger om både dyr og
mennesker – primært fra Afrika. Mange vil måske huske hans
fantastiske udendørs udstilling Spirit of the Wild, som i 2010
besøgte en lang række storbyer verden over. Udstillingen,
som satte fokus på truede dyrearter og global opvarmning,
havde alene i København 1,4 mio. besøgende i løbet af fem
måneder. Steve Bloom har vundet stribevis af fotopriser for
sine betagende billeder, og magasiner som fx Life, Time og
National Geographic har for længst opdaget hans kvaliteter.

Info om Tanzania
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Tanzania ligger i Østafrika med byen Dodoma
som hovedstad. Dar es Salaam er dog landets
største by. Befolkningstallet ligger omTanzania
kring 43 mio. De officielle sprog er swahili og engelsk. Klimaet er tropisk, og kystområderne er varme og fugtige, mens
det nordvestlige højland er køligere og
tempereret. Der er regntid fra oktober til
december og fra marts til juni. Den centrale del af
landet er overvejende tørt det meste af året. I oktober er der
mellem 20 og 29 grader varmt i området omkring Serengeti.

Steve Bloom har her fanget en gruppe løver ved solnedgang. Akacietræet er karakteristisk for landskabet og et oplagt motiv i modlys.

Tag på f tosafari med stjernefotografen
Af Poul Siersbæk

Vi kan nu tilbyde vores læsere en
fantastisk fotorejse til Tanzania i
selskab med den verdenskendte
naturfotograf Steve Bloom. Oven
i købet har vi sikret dig stor rabat på den
eksklusive fotosafari.
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ra den 17. til den 25. oktober 2013 kan du rejse
med DIGITAL FOTO
til Tanzania, hvor vi sammen
med den prisvindende naturfotograf, Steve Bloom, får mulighed for at opleve den østafrikanske savanne. Du får altså
helt optimale muligheder for
at sætte dit fotoudstyr på prøve
og udfordre dine fotografiske evner. Tilmed er du i sikre

hænder. Rejsen er nemlig arrangeret sammen med Better
Moments, der er kendt for at
sammensætte eksklusive workshops for fotointeresserede af
meget høj kvalitet. De samarbejder altid med nogle af verdens bedste fotografer.
Det er ingen tilfældighed, at
Tanzania er valgt som destination for denne fotosafari. Intet
andet land i Afrika kan nem-

lig sammenligne sig med Tanzania, når det gælder vild natur, betagende landskaber og
ikke mindst omfanget af dyreliv. Det gælder landets naturreservater, der regnes for nogle
af de bedste steder i verden til
fotosafari i firhjulstrukne biler, også kaldet gamedrives.
Tilmed er Nationalparken Serengeti på UNESCOs liste over
særligt bevaringsværdige om-

råder. Her får du mulighed for
at fotografere fx gnuer, antiloper, zebraer, løver, næsehorn,
krokodiller og elefanter.

Rejs med rabat
DIGITAL FOTO kan tilbyde
dig en rabat på 3000 kroner, så
den samlede pris for rejsen
bliver 33.995 kroner. Inkluderet i prisen er blandt andet
flyrejse, indkvartering på hotel

samt i lækre telte med både
seng, bad og toilet, forplejning, kørsel og ikke mindst
undervisning af Steve Bloom.
Desuden vil fotoeksperter
fra Better Moments og
DIGITAL FOTO
også være klar til
at hjælpe dig.
Skynd dig at
melde dig til
denne enestående

fotosafari på hjemmesiden
better-moments.com, hvor du
også kan se flere detaljer om
fotorejsen og de fantastiske
oplevelser, som er i vente.
Der er nemlig maksimalt plads til 16
gæster på turen,
som genneføres
med et deltagerantal på mindst ti
personer.
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Rejseprogram
Dag 1: Afrejse til Tanzania
Turen begynder i Københavns Lufthavn. Transport hertil kan arrangeres. Vi flyver til Kilimanjaro International Airport via Doha i Qatar.

Dag 2: Moshi – foredrag af Steve Bloom
Vi overnatter på et hyggeligt hotel i byen Moshi, hvorfra der er udsigt til Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. I løbet af dagen besøger vi
det lokale marked. Efter aftensmad mødes vi til foredraget Mit liv
som verdens bedste naturfotograf af Steve Bloom.

Dag 3: Tarangire National Park
Fra Moshi skal vi til Maasaiernes land og Tarangire National Park.
Fuglelivet er på sit højeste fra oktober og frem til maj, og der er
gode muligheder for at se fx struds, kærlighedsfugl, hammerfugl og
solfugl. Til sidst når vi frem til vores eksklusive teltlejr i Serengeti.

Dag 4: Safari i Ngorongoro
Vi kører til Ngorongoro-krateret, hvor vi forventer at møde både
flamingoer, bøfler og gazeller. Der er også gode chancer for at fotografere fx elefanter, hyæner, sjakaler og løver. Undervejs besøger
vi en maasai-landsby., hvor der er mulighed for at tage portrætter.

Dag 5: Safari i Serengeti

Det lærer du på turen
• At få styr på din fototeknik.
• At minimere risikoen når du
nærmer dig de vilde dyr.
• At integrere dyr i dine
landskabsbilleder.
• At lære om æstetiske udfordringer og komposition.
• At udnytte alle lysforhold og få
kontrol med eksponeringen.
• At passe på dit fotoudstyr på
safarituren.
• At løfte dine færdigheder til et nyt niveau via
hands-on-undervisning.
• At få tjek på teknik, udstyr og
billedbehandlingsprogrammer.
• At modtage kritik og feedback
på dine billeder.
• At få styr på det digitale
workflow.
• At lave en bog eller en udstilling.

Inkluderet i prisen

Nationalparken Serengeti dækker 14.763 kvadratkilometer og byder på fx gnuer, zebraer og antiloper. Fugleelskere kan glæde sig
over, at der i området lever hele 535 forskellige fuglearter. Er man
til drama og fart, så indbyder både jagtende løver og geparder.

• Fly til og fra Tanzania
• Hotel og telt med alle faciliteter.
• Alle måltider inklusive drikkevarer, dog ikke alkohol.
• Al transport med chauffør og
safariguide.
• Afgifter og tilladelser til nationalparker og Maasai-landsbyen
• Undervisning af Steve Bloom

Dag 6: Safari i Serengeti
Endnu en hel dag, hvor vi er ud at fotografere. Vi tilbringer det meste af dagen på savannen, hvor både mangfoldighed og tæthed i
dyrelivet sikrer os konstante fotografiske udfordringer. Planen er
blandt andet at følge elefanter og løver i vores jeeps.

Dag 7: Serengeti og Karatu
Vi forlader langsomt Serengeti på smukkeste vis. I vores åbne safaribiler kører vi gennem Serengeti og Ndutu-områderne. Vi kører op
fra Ngorongoro-krateret til Karatu og har mulighed for at fotografere på hele turen. Vi slutter dagen af med en festmiddag.

Vores rejserute i Tanzania
● 1: Kilimanjaro Airport ● 2: Moshi og Kilimanjaro ● 3: Tarangire ● 4: Ngorongoro
● 5 og 6 og 8: Serengeti ● 7 Karatu

Dag 9: Hjemkomst
Med kameraet fyldt med flotte safaribilleder og masser af oplevelser i bagagen ankommer vi til Københavns lufthavn.

I samarbejde med

Better Moments arrangerer eksklusive fotorejser og foto-workshops rundt om i verden i
samarbejde med verdens bedste fotografer.
Kipling Travel er medlem af Rejsegarantifonden og er teknisk rejsearrangør af denne rejse.
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Elefanter færdes som regel i
store grupper, som
kan opleves fra
safaribilerne.
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Vi starter tidligt om morgenen og bevæger os ud i bushen. I ly af
mørket vil vi fotografere de vilde dyr og fugle, som gør sig klar til
dagens jagt. Efter frokost kører vi roligt mod lufthavnen og den videre hjemrejse. Der vil være mulighed for at fotografere på turen.
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Dag 8: Fuglefotografering
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Løvernes pels er
især flot i det sene
eftermiddagslys.
En lynhurtig gepard på jagt efter sit
bytte er fanget i det
helt perfekte øjeblik
af Steve Bloom.
www.digital-foto.dk
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