
Fotoglede for fotoglade 
 

 
 

 

12. - 14. mai 2017 

 

Velkommen til to kreative dager der fotoglede og utforskertrang går 
hånd i hånd.  Enten du bruker speilrefleks- eller kompaktkamera; er 

nybegynner eller erfaren inviteres du herved til  
en innholdsrik og kreativ fotohelg. 

 
 
 
 

  

Kursarrangøren for både gammel og ung! 



Tidspunkt:  Fredag 12. mai kl. 18.30-21.30 

NNPS’ rom 107 Lørdag 13. mai 09.00-17.00 

   Søndag 14. mai kl. 10.00-13.00 

 

Kurssted:   Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom 

 

Kostnad/betaling: Kursavgift kr. 785,- . Alle kaffepauser kr. 100,- og ev. måltider eller  

   overnatting kommer i tillegg, og faktureres av NNPS etter endt kurs. 

Se priser på påmeldingsskjemaet. 

 

Kursinnhold: * Kamera (teori og praksis) 

   * Komposisjon (teori) 

   * Makro (nærbilder) 

   * Portrett  

   * Natur 

   * Bevegelse 

   * Abstraksjoner 

   * Svart-hvitt 

   * Bildevurdering. Vi ser på hverandres bilder 

   * Bildebehandling 

   * Fra kamera/minnebrikke til PC 

   * Kreative muligheter i bildebehandling 

 
Sammen med vår flinke fotolærer Ole Martin som kurslærer kan vi i spirende og grønne mai 
glede alle fotoglade med ei helg i vakre Sømna. Alle må ha med eget kamera og egen 
bærbar pc! 
 
Gjennom mange praktiske oppgaver skal vi på dette kurset utforske mulig-hetene fotografiet 
har for et kreativt uttrykk – og med dette skape flotte bilder. 
 

Ole Martin Evensen (f. 1960), bor på Abelvær i Nærøy 
kommune. Har drevet med foto i ca. 40 år, fra 
mørkerom, via lysbilder til i dag mest å fotografere 
digitalt. 

 
Han har studert på Bilder Nordic School of 
Photagraphy i Oslo, deltatt på diverse kurs i 
bildebehandling (Photoshop) og undervist på Olav 
Duun vg. skole som fotolærer på Media og 
kommunikasjon. Ole Martin jobber nå mest som 
fotokunstner, i tillegg til å være kursholder i foto- og 
bildebehandling. 
 



P ÅMELD ING SSKJEMA  

Fotoglede for fotoglade 12. - 14. mai 2017 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 

FOTOKUNNSKAPER 
Nybegynner        Glad amatør         Videregående      

 

Ønsker rom m/full pensjon på Gjestegården Ankomst_________(dato). Avreise_________(dato). 

Enkeltrom               

Dobbeltrom  - sammen med:   

 

Har bobil og ønsker strøm (kr. 50,- pr. døgn)     
 

Overnatting på Sømna Kro & Gjestegård m/full pensjon koster kr. 675,- pr. person pr. døgn for 
kursdeltakere. Enkeltdøgnstillegg kr. 113,- NB. Utsjekking kl. 12.00 hvis ikke annet er avtalt. 

 
Bor privat. Ønsker middag (kr. 184,-)  fred.       lørd.         Lunsj (kr. 148,-) lørd.      sønd. 

 
 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse, teleslynge, o.a.(Viktig å fylle ut!):  

 

 

   
Bilder som ev. blir tatt av meg kan brukes i fremtidig markedsføring         Jeg tillater ikke bruk av bilder 

 
 

Påmeldingsskjema returneres til Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

Påmeldingsskjema returneres til: 

Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna innen 28. april 2017 
Kan også fylles ut elektronisk på www.nordnorsk-pensjonistskole.no 



 
 
 

Velkommen til glade fotodager i mai! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tlf. 75 02 92 80 Faks 75 02 90 36 
E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 


