
Stavanger foto
Torsdag 17.11

i KURSROM

i STUDIO

Torsdag braker det løs! Det er første dag 
med messetilbud og vi får besøk av en rekke 
leverandører og ambassadører i butikken. Fujifi lm 
og Sennheiser er kun til stede denne dagen og 
det samme gjelder ambassadørene for Pentax, 
Nikon og Fujifi lm.

13:00 - 14:00 Olympus E-M1 Mark II spesial
Annika Johansen, Olympus Norge

Annika fra Olympus kommer og presenterer Olympus sitt nye flaggskip 
Olympus OM-D E-M1 Mark II.

15:00 - 16:00 Intro til lyd og mikrofoner
Richard Opsahl-Engen, Sennheiser

Richard Opsahl-Engen fra Sennheiser kommer for å gi tips til hvordan du 
får best mulig lydopptak og hvilke mikrofoner som egner seg best til ulike 
situasjoner. 

17:00 - 18:00 Med kamera i ekstreme forhold
Tommy Simonsen, Natur- og reisefotograf

Tommy har tilbrakt mye tid med kamera utenfor allfarvei og i vanskelige 
forhold. Han kommer for å fortelle om utfordringene ved å jobbe med 
kamera fra arktisk ørken til tropisk jungel.

16:00 - 17:00

18:00 - 19:00

Rock- og konsertfoto
Kenneth Sporsheim, Pentax ambassadør

Bryllup og lidenskap
Frøydis Geithus, Nikon ambassadør

Kenneth er en av landets ledende konsertfotografer. Han vil snakke 
om det å være rockefotograf, om hva som er både de optimale og 
klassiske rockebildene, tips og triks om fotografering i utfordrende 
forhold, hvordan få en fot innom bransjen og et generelt innblikk i en 
av de mest ekstreme formene for fotografi.

Frøydis er portrett- og bryllupsfotograf med oppdrag over hele 
verden. Hennes spesialitet er destinasjonsbryllup. Hun vil fortelle om 
erfaringer, arbeidsrutiner, prissetting og tips. Etter 20 år i bransjen 
har hun mye å dele. 

Alle kurs og seminarer er GRATISInspirasjon og gode messetilbud!

Torsag
Fotomesse 17.11 - 19.11 2016



i KURSROM

i BUTIKK

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

Olympus E-M1 Mark II spesial
Annika Johansen, Olympus Norge

Canon EOS 5D Mark IV/brukerkurs
Sophie Odelberg & Lars Askheim, Canon

Annika fra Olympus kommer og presenterer Olympus sitt nye flaggskip 
Olympus OM-D E-M1 Mark II.

Kom og bli kjent med hvordan du utnytter Canon EOS 5D Mark IV fullt ut 
og lær av Canons egen 5D Mark IV ambassadør, Sophie Odelberg.

15:00 - 16:00 Enklere, raskere og bill igere printing
Per Arnfinn Persen, Profil Data

Lær deg å printe mest mulig effektivt fra Lightroom, Photoshop eller 
Mirage. Spar tid og penger med å få kontroll på fargestyring og det 
ferdige resultatet.

Alle kurs og seminarer er GRATISInspirasjon og gode messetilbud!

Fotomessen fortsetter med fullt 
trykk i butikken! Kom innom og 
ta en kaffe, slå av en prat, møt 
leverandører og slå til på gode 
tilbud.

Fotomesse

Fredag
Stavanger foto

Fotomesse 17.11 - 19.11 2016 Fredag 18.11

Foto: Eirik Halvorsen

Foto: Kenneth Sporsheim

Foto: Nina CarlsenFoto: Tommy Simonsen



Stavanger foto
Fredag 18.11

på Clarion Hotell Stavanger
Vi inviterer til en inspirerende fotokveld med foredrag og premiering i fotokonkurransen. 
Dørene åpner klokken 18.00 og foredragene starter klokken 19.00. Før foredragene blir 
det blir mulighet for å ta en kaffe eller andre forfriskninger og slå av en prat med felles 
fotointeresserte og fotoklubber. Du har også mulighet til å se og stemme på finalistene i 
fotokonkurransen.

Bernt Østhus vant NM i Naturfoto i 2014, og ligger godt an til å ta tittelen i år også. Østhus 
jobber hovedsaklig med prosjekter i nærmiljøet og tar bilder hvor bruk av det naturlige 
lyset i kombinasjon med dyreatferd er hovedtema. 

Å fortelle historier med bilder har vært Morten Hvaals spesialitet og levebrød i mange tiår. 
Som dokumentarfotograf har han gitt et unikt innblikk i menneskers hverdag i konfliktfylte 
områder. Bildene hans har vært på trykk i Time Magazine og Newsweek. 

Svenske Sophie Odelberg er minst like aktiv og sporty som de hun tar bilder av. Hennes 
spektakulære bilder har sikret henne oppdrag for Haglöfs, Nike, og Hyundai.

Fortellerkunst med kamera
Morten Hvaal, Olympus Ambassadør

Kortreist naturfoto
Bernt Østhus, Naturfotograf

Sophie Odelberg
Sport- og actionfotograf, Canon Ambassadør

Alle kurs og seminarer er GRATIS

Dørene åpner
 kl 18.00

Premiering Fotokonkurranse
Stavanger foto

Fotokveld

Fredag
Fotomesse 17.11 - 19.11 2016



Stavanger foto
Lørdag 19.11

i KURSROM

i STUDIO

10:00 - 11:00 Enklere, raskere og bill igere printing
Per Arnfinn Persen, Profil Data

Lær deg å printe mest mulig effektivt fra Lightroom, Photoshop eller 
Mirage. Spar tid og penger med å få kontroll på fargestyring og det 
ferdige resultatet.

13:30 - 14:30 Fra hobby til business
Eirik Halvorsen, bryllupsfotograf

Eirik Halvorsen er en av landets mest omtalte bryllupsfotografer 
for tiden og med sin særegne stil har han satt et tydelig preg i 
fotoverdenen de siste årene. Med kunder fra både inn- og utland og 
oppdrag fra Roma til Tromsø skal han i dette foredraget fortelle om 
hvordan han tok fotografi fra en interesse ved siden av dagjobben 
til å hoppe med begge beina i det og skape en business som 
internasjonal bryllupsfotograf.

12:00 - 13:00 Lightroom med kvinnelist
Nina Carlsen, portrett- og landskapsfotograf

Nina er en superivrig hobbyfotograf som har imponert oss med 
bildene sine. Hun bruker ofte mer tid på å finjustere bildene i 
Lightroom og Photoshop enn hun bruker på å ta bildene. Endelig har 
vi overtalt henne til å gi oss et innblikk i hvordan hun jobber fra rå-fil 
ti l ferdig bilde. Her gjelder det å følge med og ha mer enn én tanke 
i hodet samtidig. Derfor har menn ikke adgang til dette kurset. Nei, 
helt seriøst så har faktisk ikke menn adgang!

Alle kurs og seminarer er GRATISInspirasjon og gode messetilbud!

Per Arnfinn Persen fra Profil Data går gjennom hva som er viktig 
når du skal skrive ut i sort hvitt. Alt i fra konvertering, kalibrering, 
papirvalg og printerinnstil l inger.

11:00 - 12:00 Sort/hvitt utskrift på kunstpapir
Per Arnfinn Persen, Profil Data

Lørdag 21.11
Fotomesse 17.11 - 19.11 2016

10:00 - 11:00 Fra gatefoto til historiefortelling
Morten Hvaal, Olympus ambassadør

Hvordan kan du ta steget 
videre fra gatefotograf til å bli 
en historieforteller som utnytter 
bildemediet fullt ut? Morten Hvaal 
deler sine erfaringer fra 30år 
som dokumentarfotograf. Dette 
blir garantert et inspirerende og 
lærerikt foredrag!

Foto over : Morten Hvaal

Foto under: Nina Carlsen Foto over: Eirik Halvorsen


