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i KURSROMi STUDIO

Årets beste tilbud sikrer du deg under vår 
tradisjonsrike fotomesse! Vi får besøk av en rekke 
leverandører og ambassadører i butikken og byr 
på gratis kurs og seminarer.

14:00 - 15:00 Print og bind egne fotobøker
Per Arnfinn Persen, Profil Data

Per Arnfinn Persen fra Profil Data viser hvordan du kan printe og sette 
sammen din egen fotobok med Moab papir og Lightroom eller Epson-
programvare.

15:00 - 16:00
13:00 - 14:00 Scanning

Per Arnfinn Persen, Profil Data
Introkurs i hvordan få best mulig bildekvalitet ut av Epson-scanneren din. 
Det blir en gjennomgang av scanner, programvare og muligheter.

17:00 - 18:00 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. 

12:00 - 13:00 Tethering og arbeidsflyt i studio
Fotograf John Hagby, Aifo

Hvordan kan det å skyte tethered gjøre studiofotografering mer 
effektivt? Studiofotograf John Hagby gir en grundig introduksjon til 
hvordan du utnytter tethered shooting og fordelene det gir.

16:00 - 17:30 Studiofotografering fra A til Å
Fotograf John Hagby, Aifo

Bli med på en unik gjennomgang av arbeidsflyten i studio, fra 
oppsett og utstyr ti l hvordan jobbe med modellen, og til ferdig bilde. 
Kom og bli med på en fotosession full av tanker, tips og idéer!

14:00 - 15:00 Ett år med Olympus
Fotograf John Hagby, Olympus ambassadør

Fotograf John Hagby har brukt Olympus til profesjonelt bruk aktivt i 
et år. Han deler sine erfaringer og kommer med råd og vink. Dette 
er en perfekt mulighet til å stil le spørsmål og få svar på akkurat det 
du lurer på!

Alle kurs og seminarer er GRATISInspirasjon og gode messetilbud!

Fotomesse 09.11 - 12.11 2017

17:30 - 18:30
Hva skal til for å ta gode naturbilder? Hva skal til for å ta 
naturbildene som virkelig skil ler seg ut fra mengden? Naturfotograf 
Roy Mangersnes kommer for å dele både inspirasjon og kunnskap 
som gjør deg i stand til å ta bedre naturbilder.

Bedre naturbilder
Fotograf Roy Mangersnes

Foto: John Hagby



i KURSROM

i STUDIO 13:00 - 14:00 Kalibering i opptakssituasjonen
Christopher Næss, Profil Data

Bli kjent med hvordan du bruker X-Rite ColorChecker og Spyder LensCal 
når du fotograferer for å sikre korrekt gjengivelse av farger og at 
objektivene yter maksimalt.

12:00 - 13:00 Nikon D850
Fotograf Roy Mangersnes

Roy er kanskje den første i verden til å ødelegge en produksjonsmodell 
av Nikon D850. Hvilket inntrykk fikk han av kameraet før det gikk i sjøen?

14:00 - 15:00 Kalibrering, fargestyring og arbeidsflyt
Per Arnfinn Persen, Profil Data

Her får du en komplett gjennomgang med alt du trenger å vite rundt 
fargestyring og praktisk arbeidsflyt for å sikre at du kan stole på fargene 
du ser på skjermen og at det stemmer med det som kommer ut på papir

15:00 - 16:00 Printing på Epson
Per Arnfinn Persen, Profil Data

Bli kjent med hvordan du kan få mest mulig ut av Epson-skriveren 
din! Her blir det en komplett gjennomgang av alt i fra drivere og 
programvare til hvilke ulike innstil l inger du bør bruke.

16:00 - 17:00 Velg rett fotopapir
Per Arnfinn Persen, Profil Data

Få en innføring i den store verden av fotopapir! Ulike papirtyper kan 
totalt endre uttrykket til et bilde. Det å velge riktig papir ti l bildet er en 
kunst. I ti l legg til å se på ulike papirtyper blir det også en gjennomgang 
av ulike innstil l inger en bør passe på i printeren når man bruker andre 
typer papir.

Alle kurs og seminarer er GRATISInspirasjon og gode messetilbud!

Fotomessen fortsetter med fullt trykk i butikken! I studio holder 
Leica stand med varm kaffe. Kom innom og slå av en prat, få 
deg litt kaffe, møt leverandører og slå til på gode tilbud.

Leica Café

Fredag
Stavanger foto

Fotomesse 09.11 - 12.11 2017 Fredag 10.11

Foto: Jari Peltomäki

Foto: Johnny HaglundFoto: Eivind Røhne



Fredag
Stavanger foto

Fredag 10.11

på Radisson Blu Royal Stavanger
Vi inviterer til en inspirerende fotokveld med foredrag og premiering i fotokonkurransen. 
Foredragene starter klokken 18.30. Før foredragene blir det mulighet for å ta en kaffe eller 
andre forfriskninger og slå av en prat med felles fotointeresserte. Du har også mulighet til 
å se og stemme på finalistene i fotokonkurransen.

Jari Peltomäki har 20år bak seg som profesjonell naturfotograf. Han har gitt ut flere 
bøker og vunnet flere prestisjetunge priser. Selv om han har fotografert vil le dyr over hele 
verden er det fugler som er hovedinteressen.

Johnny Haglund er en svært dyktig historieforteller og prisvinnende reportasjefotograf 
med hele verden som kontor. Han har reist ti l de mest fjerntliggende steder og besøkt 
over 80 land. Hvert år er han 5-6 måneder på reise noe som har resultert i 5 bøker og over 
500 artikler for ulike magasiner. Bli med på en reise med fantastiske bilder fra Bajkalsjøen 
og inn i Pakistans fjell-landskap.

Vi får også besøk av finske Loupedeck som kort presenterer sitt nye produkt!

Evolution of the bird man (Engelsk)

Jari Peltomäki, Olympus Ambassadør

Presentasjon Loupedeck
Loupedeck

Reportasjefoto gjennom Sibir
Johnny Haglund, Canon Explorer

Alle kurs og seminarer er GRATIS

Dørene åpner
 kl 18.00

Premiering Fotokonkurranse
Stavanger foto

Fotokveld
Fotomesse 09.11 - 12.11 2017

Foto til venstre: Jari Peltomäki Foto til høyre: Johnny Haglund



Lørdag 21.11
Stavanger foto

Lørdag 11.11
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11:00 - 12:00 Panasonic brukerkurs
Martin Wallgren, Panasonic

Bli bedre kjent med Panasonic-kameraet ditt. Martin Wallgren fra 
Panasonic viser deg triks og tips og introduserer deg for nyttige 
funksjoner som finnes i kamera.

12:00 - 13:00 Grading/fargekorrigering av video
Martin Wallgren, Panasonic

Ved hjelp av V-Log og grading er det mulig å få en vanvittig 
videokvalitet ut av Panasonic sine kamera. Bli kjent med 
arbeidsflyten rundt det å grade V-Log-materiale og få et innblikk i 
hvordan man jobber med HDR-video og Hybrid Log Gamma (HLG), 
en av nyhetene i firmware-oppdateringen til GH5

14:00 - 15:00 Lys og portrettfoto
Fotograf Eivind Røhne, Fujifi lm ambassadør

Lys handler om mer enn bare mengde. Lys handler om kvalitet, 
retning og farge. Til sammen er disse tre med på å skape en stemning 
og et uttrykk. Bli med inn i studio og få et innblikk i hvordan Eivind 
jobber med lys i forhold til mennesker og portrettfoto. 

12:00 - 13:00 Arbeidsflyt og etterarbeid
Fotograf Eivind Røhne, Fujifi lm ambassadør

Her får du et innblikk i Eivind sin arbeidsflyt når han fotograferer. Han 
viser deg de ulike programmene og verktøyene han bruker, og du får 
et innblikk i hele arbeidsprosessen og metodene hans, fra bildet tas til 
det er ferdig bearbeidet og klart ti l bruk.

Alle kurs og seminarer er GRATISInspirasjon og gode messetilbud!

Råolje er en visuell dokumentarbok om ringene i vannet etter 
Kielland-ulykken og de ulike personene som ble berørt. Vi får et 
innblikk i prosjektet og utfordringene med å ta bildene til boken. 

13:00 - 14:00 Dokumentarfoto: «Råolje»
Fotograf Tord F. Paulsen

Fotomesse 09.11 - 12.11 2017

10:00 - 11:00 Filter og landskap
Ole Henrik Skjelstad, Nisi ambassadør

Bli kjent med hvordan du bruker filtre for å ta vare på  de magiske 
øyeblikkene ute i norsk natur! Ole Henrik Skjelstad har med seg en 
rekke imponerende bildeeksempler og snakker om teknikkene han 
bruker for å få til fantastiske landskapsbilder.

Foto over: Ole Henrik Skjelstad

Alle foto over: Eivind Røhne



Info
Stavanger foto

Praktisk info

TILBUD

BUTIKKEN

Info om tilbudene
Messetilbudene er tilgjengelig fra onsdag 8.11 kl 00.00 til kl. 23.59 
på søndag 12.11. Vi har en liten tradisjon for å tjuvstarte med 
tilbudene litt tidligere og det gjør vi kanskje i år også. Meld deg på 
nyhetsbrevet vårt eller følg oss på Facebook, så får du beskjed med 
en gang tilbudene legges ut!

Alle tilbudene kan selvfølgelig handles både på nett og i butikk!

Alle kurs og seminarer er GRATISInspirasjon og gode messetilbud!

Fotomesse 09.11 - 12.11 2017

Åpningstider

Kurs og foredrag

Butikkens åpningstider under fotomessen:

Torsdag 9/11 - 09.00 - 19.00
Fredag 10/11 - 09.00 - 18.00
Lørdag 11/11 - 09.00 - 15.00

Søndag 12/11 - STENGT

Husk at nettbutikken er åpen hele døgnet! Søndag har butikken 
stengt, men du kan fremdeles sikre deg messetilbud på nett!

Alle kursene og foredragene under fotomessen, med unntak av 
Fotokveld på fredag, finner sted i våre butikklokaler i Lars Hertervigs 
gate 3B i Stavanger sentrum. Det kreves ingen påmelding for å 
bli med. Det er bare å møte opp og henge deg på det som høres 
spennende ut! Erfaringsmessig kan det allikevel bli fullt på enkelte 
foredrag så dersom du virkelig vil sikre at du får komme med kan det 
være lurt å møte opp i l itt god tid. 

Fotokvelden, som arrangeres fredag 10. november, holdes på 
Radisson Blu Royal Stavanger. Adressen til hotellet er Løkkeveien 26, 
4002 Stavanger og ligger kun 300meter fra butikken. Dørene åpner kl 
18.00 og foredragene starter kl. 18.30.

Alle kurs og foredrag, inkludert Fotokvelden, er helt gratis!

Foto: Roy Mangersnes


