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Som naturfotograf måste man ha koll på mycket -- väder, ljus,
ekologi och kamerautrustning. Man måste också ha ett gott fotoöga,
känsla för bildspråk och vara en bra berättare. Helst ska man också

ha tur. Men vad är egentligen "tur"?

I den här boken reder naturfotografen och expeditionsledaren Ole
Jørgen Liodden ut begreppen. I 101 konkreta och av lång erfarenhet

underbyggda råd -- hämtade från sitt mångåriga
heltidsfotograferande i naturen -- visar han dig hur du kan förbereda
dig för pangbilderna. En del av kunskapen handlar om att veta när
och var man ska ta fram kameran. Men lika mycket handlar om
grundliga förberedelser hemma, långt innan fotoögonblicket, både
mentalt och fotografiskt. Det gäller oavsett om du fotograferar

orrspel i hemmaskogen eller leoparder på savannen. Ole Jørgen delar
generöst med sig av sina bästa råd om allt detta.

Jo, lite tur hjälper. I den här boken får du lära dig allt du behöver för
att både hitta och ta tillvara på den.

Pangbilderna väntar på dig. God fotolycka!

Om författaren
Ole Jørgen Liodden är naturfotograf, expeditionsledare, fotoguide
och safariarrangör. Han bor med sin familj i Ringerike i Norge. Ole
Jørgen är natufotograf på heltid och har deltagit i otaliga fotoprojekt

och bokproduktioner. Han utsågs 2009 till en av Europas bästa
naturfotografer i Wild Wonders of Europe och premierades i BBC



Wildlife Photographer of the Year och European Wildlife
Photographer of the Year 2011 och 2012. Ole Jørgen arrangerar

också ett flertal fotoexpeditioner varje år, med destination Svalbard,
Kenya, Antarktis och flera platser i Nordamerika och Europa.

Om DEXT
HME Publishing AB / DEXT ger ut fotohandböcker för den nyfikna
nybörjaren och den avancerade användaren. Våra fotografer och
författare visar de kreativa möjligheterna och stärker och inspirerar

läsaren att utnyttja dem.

'Dexterous': Skillful with one's hands; skillful in some specific thing;
agile; flexible; able to move fluidly and gracefully, på svenska

fingerfärdig, händig, skicklig.
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