
 

Nordisk Fototräff 2020 

Nordiska Förbundet för Fotografi arrangerar en fototräff för nordiska fotografer i Jurmala/Riga i Lettland 

mellan torsdagen den 13 och söndagen den 16 augusti 2020. 

Flygplatsen i Riga ligger halvvägs mellan städerna Riga och Jurmala. Jurmala är en gammal, välbevarad 

badort vid Europas längsta sandstrand. Tågresan mellan städerna tar en halv timme och kostar mindre än 

två euro. 

Flygen är följande: 

 

Prisen ovan förutsätter minst 8 passagerare per rutt, Bergen och Trondheim minst 10. 

 

Dessa pris inkluderar: 
❖ direktflyg från startflygfältet till Riga. Mellanlandning i Oslo: 

retur Bergen, tur-retur Trondheim 
❖ flygplatstransfer Riga flygplats - Jurmala Spa Hotel - Riga 

flygplats 
❖ ingen extra avgift för incheckat bagage 
❖ 3 nätter boende på Jurmala Spa Hotel i ett dubbelrum i 

standardklass 
❖ tre frukostbufféer på hotellet 
❖ en buffémiddag lör 15.8.2020 på Jurmala Spa Hotel 
❖ 2,5 timmars biljett till hotellets bastu och bassängsavdelning 

dagligen, under förmiddagen söndag 16.8 
 
För en extra avgift: (pris i €) 
❖ Standardrum för en person: 165, - / person / 3 nätter 
❖ Boende i dubbelrum Superior: 70, - / person / 3 nätter 
❖ Superiorrum för en person: 235, - person / 3 nätter 

Flygplats datum avgång i Riga datum avgång Riga hemma Flygplats

Tammerfors 13.8. 5:20 6:30 16.8. 12:20 12:35 Helsingfors

Åbo 13.8. 5:25 6:30 16.8. 13:05 13:45 Göteborg

Göteborg 13.8. 14:15 16:50 16.8. 14:50 15:05 Stockholm

Köpenhamn 13.8. 14:45 17:20 16.8. 16:15 18:55 Bergen

Helsingfors 13.8. 16:30 17:35 16.8. 16:15 19:15 Trondheim

Oslo 13.8. 19:25 21:55 16.8. 18:05 18:45 Oslo

Stockholm 13.8. 19:25 21:35 16.8. 18:05 19:05 Billund

Billund 13.8. 19:30 22:20 16.8. 18:10 18:50 Köpenhamn

Bergen 13.8. 19:35 22:30 16.8. 23:20 0:25 Åbo

Trondheim 13.8. 17:40  22:40 16.8. 23:25 0:40 Tammerfors

Bergen 610

Billund 610

Göteborg 535

Helsingfors 535

Köpenhamn 685

Oslo 610

Trondheim 685

Stockholm 610

Tammerfors 535

Åbo 535

 pris i € per person



❖ bufféluncher på Jurmala Spa Hotel och 14. och 15.8: 25, - / person / måltid (lunch kräver minst 20 
förhandsanmälda betalande kunder / dag) 

❖ utflykt (guidad på finska) till Rundale slott den 13.8.2020 inklusive frukost: 69, - / person (minst 20 
förhandsanmälda betalande kunder krävs för att genomföra utflykten) 

❖ utflykt (guidad på engelska) till Sigulda 16.8.2020 inklusive lunch: 69, - / person (denna utflykt kräver 
minst 25 förhandsanmälda betalande kunder). 

 
Somliga plan landar tidigt på torsdagen, somliga avgår sent på söndagen. På torsdagen arrangeras därför 

två workshopar på finska. Annars arrangeras alla föreläsningar och de flesta workshoparna på fredagen och 

lördagen. Arbetsspråket i dessa är engelska. Det arrangeras workshopar även under förmiddagen på 

söndagen. 

Den stora principen i evenemangets schema är följande: föreläsningarna och workshoparna arrangeras 

under förmiddagen och dagen på fredagen och lördagen. På fredagen slutar det arrangerade programmet 

tidigare då hela eftermiddagen och kvällen är reserverad för gatufotografering i Riga. Lördagen avslutas 

med en gemensam festsupé på hotellet i Jurmala. 

För de deltagare som kommer till Jurmala tidigt på torsdagen eller flyger hem på kvällen på söndagen 

arrangeras det guidade utflykter med buss. 

Föreläsningarna och workshoparna håller hög kvalitet och arrangeras utan några extrakostnader för 

deltagarna. 

Det färdiga programmet publiceras under mars månaden. Det är redan bekräftat att följande fotografer 

kommer att hålla en föreläsning med bildspel och tillkommande workshop i Jurmala: 

Bjarne Hyldgaard, Danmark, trefaldig Nordisk Mästare i monokrom 

Marc Sabat, Finland, Nordisk Mästare i färg 2019 

Timo Ripatti, Finland, fotograf, utbildare, heltidsanställd kamera och utrustningstestare i Kamera-tidningen 

i Finland. Timo kommer att ha workshop i ljusmålning samt föreläser och leder diskussionen i ämnet ”Vad 

kameratillverkarna vill – och vad vill vi fotograferna?” 

Fredagens program avslutas med den svenske Mats Alfredssons föreläsning i gatufotografering. 

Fototräffen arrangeras i samarbete med resebyrån Matkapojat Ab och flygbolaget Air Baltic samt 

Norwegian. 

En nätssajt för bokningarna kommer att under veckan 13 öppnas på adressen: 

https://www.matkapojat.fi/nft2020/. 

Mera info: 
e-post: nft2020@nordic.photo 
www.nordic.photo/nft2020/ 
 

 

https://www.hyldgaardphotography.com/
https://1x.com/member/MarcSabat/photos/all
https://www.matsalfredsson.com/
https://www.matkapojat.fi/nft2020/

