
SOL, IS & FOTO
Bli med på sommerens morsomste kurs? Vi tar pulsen på Askim i sommervarmen. 
Kraft-festivalen er rett rundt hjørnet, og byen våkner etter en lang og deilig sommerferie. 
Vi skal fotografere der det skjer, og du vil lære triks som gjør deg flinkere til å ta bilder 
nesten uten at du merker det. Er det bra vær kan vi ta med kameraet og dra på badetur, 
eller spise en is i solveggen. Hver dag ser vi på bildene dere har tatt, og 
fredag 12.august kl.14.00 åpner vi utstilling med bildene dere har tatt i løpet av uken. 

Bli med fotografene Marina Tennefoss og Anette Asbjørnrød på en morsom og 
avslappet uke med masse fotografering, lek og moro. Kursholderne har lang erfaring 
innen fotografering og undervisning, både i inn og utland. De har begge en enkel og 
avslappet undervisnings-stil som gjør kurset lett og morsomt.

Tilbakemeldinger fra tidligere ungdomskurs:
“Morsomt og veldig lærerikt, og veldig morsomme lærere:) Håper å kunne komme tilbake neste 
år :D”. -Celina-

“Jeg synes det var morsomt å få være med dere i en uke å få lære hvordan ta enda bedre 
bilder enn det jeg tok fra før. Jeg håper dere holder flere kurs så flere kan få det like gøy som 
det vi har hatt. Har veldig lyst til å være med flere ganger”. -Amanda-

Tidsrom: 8-12. august Mandag - fredag kl. 10.00-15.00.
Sted: Storgata 3 i Askim
Kursavgift: 1900,- inkl. kurs, materiell og utstilling. Faktura sendes ved påmelding.
Påmeldingsfrist: innen 16. juni.
Påmelding og spørsmål: Marina Tennefoss, epost: post@tennefoss.no
eller mobil: 98266505
Websider: www.tennefoss.no og www.anet.photos
Det tas forbehold om nok antall deltagere for gjennomføring av kurset. 

 Vi har 2 speilreflekskameraer vi kan låne ut under kurset hvis ønskelig. Husk å si ifra ved påmelding.
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S O M M E R K U R S  I  F O T O

7-10 .  k lasse

Mobilkamera, kompaktkamera eller speilrefleks, det er helt opp til deg.
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