
Kojukuvausta Bencen farmilla

Unkarin talvi tarjoaa upeita kuvausmahdollisuuksia. Kuvittele 
taistelevat merikotkat tai jalo- ja harmaahaikarat, kalastava 
kaulushaikara tai saukot keinovalossa. Bencen farmi Unkarissa 
on jokaisen luontokuvaajan unelmakohde!   

Unkarilainen Bence Máté on nuoresta iästään huolimatta 
yksi maailman tunnetuimmista luontokuvaajista, ja hänen 
kuviaan on palkittu useasti maailman arvostetuimmissa 
luontokuvakilpailuissa. Bencen suunnittelemista mukavista 
valokuvauspiilokojuista kuvataan yksisuuntaisten ikkunoiden 
läpi, jolloin kojusta ei näy mitään liikettä kojun ulkopuolelle. 
Kuvauskohteet houkutellaan kojujen eteen ruokkimalla, jolloin 
kohteet tulevat todella lähelle kojuja. Kojujen sijoittelussa 
on lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota kuvakulmaan, valon 
suuntaan ja taustoihin. Kojuilla käytetään myös keinovaloja, 
jolloin pystytään kuvaamaan vuorokauden ympäri ja myös yöllä 
liikkuvia lajeja.   

Bencen Unkarin kojut ovat erittäin suosittuja ja ne ovat yleensä 
varattuja vuosiksi eteenpäin. Meille tarjoutui nyt mahtava 
tilaisuus tarjota kahta kuvausmatkaa Unkariin talvelle 2018/2019. 

Bencen farmi sijaitsee Unkarissa, reilun kahden tunnin 
ajomatkan päässä Budapestistä. 

Kohokohdat: saukko, jalohaikara, harmaahaikara, merikotka

Huomaa: Matka sisältää pelkästään kojukuvausta! Matkalla vain 
englanninkielinen paikallisopas.Lisätiedot:

www.finnature.fi
info@finnature.fi
+358 45 129 4264

Bence Mátén jalanjäljissä! - Unkari
Kohde: Unkari
Fokus:  Lintu ja -nisäkäskuvaus
Taso:  Aktiiviharrastajalle, pitkiä kojupäiviä
Ryhmäkoko:  5 valokuvaajaa

Ajankohta:   29.12.2018 – 5.1.2019
  19. – 26.1.2019
Hinta:   2900 € / kuvaaja 
  Lentokenttäkuljetus max. 200 € / henkilö 

http://www.finnature.com


MATKAOHJELMA

Saapuminen lauantaina Liszt Ferenc-lentokentälle, Budapestiin, klo 14.00 – 17.00 välillä (29.12.2018 tai 19.1.2019).
Bence Mátén valokuvaukseen vihkiytyneellä farmilla on talvella käytössä kolme kojua. Viikon aikana paikalle 
mahtuu 5 valokuvaajaa. Viikon aikana jokainen kuvaaja pääsee kuvaamaan 4 päivää Teatterissa, 2 päivää Cinemassa 
ja 1 päivän juomapaikalla.
Lähtö seuraavana lauantaina noin puolen päivän aikaan (5.1.2019 tai 26.1.2019).

Kojussa:
Ilmastointi, lattian- ja ikkunanlämmitys
4,5-metrinen yksiosainen ja yksisuuntainen lasi, jonka läpi kuvataan
Erityinen valaistus yökuvausta varten
Koju on osittain veden alla, vedenkorkeus ei vaihtele
Ilmainen wifi
Sähkö
3 yhden hengen huonetta, mukava myös useamman päivän vierailulla 
Jääkaappi, mikroaaltouuni, vedenkeitin
Wc:t
Arca Swiss-yhteensopivat kiinteät kamerapäät, 2 / kuvaaja

Huonot puolet:
Jos ilma on lämmin, kojulle täytyy kävellä 1,5km mudassa – saappaat 
suositeltavat! Jos lämpötila on alle 0 astetta, kävely on helpompi
Mahdollista valmistaa vain kylmiä aterioita tai mikrossa lämmitettäviä 
keittoja
Ei kylpyhuonetta/suihkumahdollisuutta
Kojusta voi poistua vain pimeällä

Cinema
Cinema soveltuu ympärivuorokautiseen kuvaamiseen koko talvisesongin ajan. Kojusta on täydelliset valot, tausta 
sekä etäisyys kuvauskohteisiin, ja koju on mukava.

Pääkohdelajit: saukko, jalohaikara, harmaahaikara.
Muita lajeja: Kaulushaikara, kuningaskalastaja, luhtakana.

Kojussa:
Lattia- ja ikkunalämmitys, erillinen lämmitin
3-metrinen yksiosainen ja yksisuuntainen lasi, jonka läpi kuvataan
Ilmainen wifi
Sähkö
Erityinen valaistus yökuvausta varten
Koju on osittain veden alla, vedenkorkeus ei vaihtele
Kävely kojulle 300m Bencen tilalta
Arca Swiss-yhteensopivat kiinteät kamerapäät, 2 / kuvaaja

Huonot puolet:
Kojussa ei ole wc-tiloja

Teatteri
Teatteri soveltuu ympärivuorokautiseen kuvaamiseen koko talvisesongin ajan. Koju on mukava. Kuvauskohteisiin on 
hyvä luonnollinen valo, mutta myös keinotekoista valaistusta käytetään. Taka-ala on mukavan kaukana, joten kuviin saa 
pehmeän taustan.
Usein vierailevat kohdelajit: jalohaikara ja harmaahaikara.
Muita mahdollisia lajeja: merikotka, hiirihaukka, ruskosuohaukka, merimetso, aroharmaalokki, naurulokki, 
kapustahaikara, kaulushaikara, saukko, kettu.



Juomapaikka
Kojun edustalla on lämmitetyt juomapaikat linnuille. Kojujen eteen houkutellaan kauriita, jäniksiä ja lintuja myös 
siemenruokinnalla.

Kojussa:
Sähkö
Mukavasti suunniteltu koju
Kävely kojulle 500m Bencen tilalta
Arca Swiss-yhteensopivat kiinteät kamerapäät

Huonot puolet:

Kojussa ei ole wc-tiloja

Huomioitavaa:

Kojuissa tulee käyttää mustia, pitkähihaisia paitoja, 
jotta vaalean ihon liikkeet eivät näy ikkunasta ulos ja 
säikäytä eläimiä (ks. kuvat).
Tuo mukanasi kumisaappaat, jotka on helppo riisua – 
kojuissa ollaan ilman kenkiä.
Kojun tulee jäädä yhtä siistiksi kuin se oli sinne tullessasi.
Eläinten häirintä on kiellettyä.
Paikan päällä saat tarkemmat ohjeet kojukäyttäytymiseen 
– näitä ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa.

Jos haluat kuvata salamalla, sinun tulee tuoda mukanasi 
ainakin yksi, mutta mieluiten kolme radio-ohjattavaa 
salamaa, joiden toiminta on testattu kotona. Esim.: 
Canon 600X-RT, Canon ST-E3-RT, Canon Pocket 
Wizard. Salamat eivät ole pakolliset, vaan voit myös 
kuvata saukkoja yöllä käyttäen kojujen lamppuja.

Lisää kuvia: Hungary in Winter
Hinta sisältää: Kaikkien kolmen kojun käyttö, 
opastus, majoitus, paikallinen kuljetus, ateriat 
(kylmät ateriat ja keitto), alkoholittomat juomat, 
wifi.
Majoitus: Voit yöpyä Teatterin yhdessä 
kolmesta 1hh-huoneesta tai Bencen farmilla 
2hh-huoneessa. Jos kuvaat saukkoja yöllä, 
Cinema-kojun lattialla on tilaa yhdelle hengelle 
yöpymiseen.

Etäisyydet: Bencen farmille on noin kahden 
tunnin ajomatka Budapestistä. Kuvauskojut 
sijaitsevat Bencen farmin läheisyydessä. 

Ruoka: Ruokailu pääasiassa kojuissa, 
tästä johtuen kylmät ateriat ja keitto sekä 
alkoholittomat juomat kuuluvat matkaan

Opas: Englantia puhuva paikallisopas

Huomaathan, että ohjelma on sääriippuvainen, 
ja ohjelmaa voidaan joutua muuttamaan 
sääolosuhteiden takia.
Varaukset: Englanninkielisestä 
verkkokaupastamme www.shop.finnature.com 
tai info@finnature.fi
Kuluttajaviraston hyväksymä matkanjärjestäjä: 
1193/05/MjM

Finnature Oy Ltd 
+358 45 129 4264 
info@finnature.fi 

Kuvat: Bence Máté, Tom Dyring, Marck Costermans, 
Reka Zsirmon&Zolt Kudich ja Siegbert Werner

https://www.flickr.com/photos/finnature/albums/72157702923334504
http://Englantia puhuva paikallisopas
http://shop.finnature.com/?product=bence-maten-jalanjaljissa-unkari-joulu-tammikuu-2018-2019

