
Fotokurs på Svenner Fyr, 
Vestfoldskjærgården 12. - 14 mai 2017

Bli med oss til en inspirerende helg på Svenner fyr i Vestfolds idylliske skjærgård. Her vil vi lære 
deg det grunnleggende du trenger for å ta gode bilder. Det blir både teori og masse fotografering 
under veiledning slik at du får praktisert de nye kunnskapene dine. På denne måten er det lettere 
å ta de nye erfaringen dine videre til å bli en bedre fotograf. 

Kurset passer for nybegynnere og de som har fotografert lenge. Vi tar hensyn til hvilket nivå 
deltagerne er på, og vi lærer mye av hverandre. Du trenger ikke avansert utstyr, kun et kamera du 
er fortrolig med, og en laptop. 

Vi har lang erfaring innen faget, og har holdt en rekke kurs i inn og utland. Undervisningen er 
inspirerende og lettfattelig. Dette kurset har fokus på hvordan deltagerne har lyst til å uttrykke seg 
gjennom sin fotografering.

Vi har valgt å legge kurset til Svenner fyr for å ha en avslappet og intim ramme rundt helgen. Her 
finnes motiver i fleng, og vi kick-starter sommeren med lange lyse netter ute i Nauste. Eller med 
fotografering til nesten midnatt! Det vil også være rom for portrettfotografering. 

Kursavgift: 4500,- som inkluderer undervisning, individuell oppfølging av to fotografer, overnatting, 
yoga og meditasjon (for de som ønsker), bildegjennomganger og enkle måltider. 
Depositum 2000,- betales ved påmelding.
Max 12 deltagere. Det tas forbehold om nok antall deltagere for å gjennomføre kurset.
Tillegg for enkeltrom. Info om Svenner Fyr: http://www.svenner.info

Påmeldingsfrist er 1. april 2017.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:
Marina Tennefoss, e-post: marina@tennefoss.no, mobil: 982 66 505
Anette Asbjørnrød, e-post: anetteasb@gmail.com, mobil: 970 74 969
Eller se: www.tennefoss.no eller www.anet.photos



Program
Dag 1 Fredag
Vi møtes på bryggen i Stavern kl. 14.00. Båt videre til Svenner Fyr.
Vi finner oss til rette og spiser en lett middag/kvelds. De som ønsker fotograferer.

Dag 2 Lørdag
Vi starter dagen for de som vil med Yoga og meditasjon/Fotografering
Frokost
Forelesning
Fotografering 
Lunsj
Fotografering
Bilde utvelgelse og bildevisning
Fellesmiddag i Nauste

Dag 3 Søndag
Vi starter dagen for de som vil med Yoga og meditasjon/Fotografering
Frokost
Forelesning
Fotografering
Lunsj
Fotografering
Avreise fra Svenner Fyr ca kl 16.00. Stavern ca kl 17.00

Programmet er med forbehold om endringer i forhold til gruppen, vær og vind.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere:
Tusen takk igjen for et fantastisk kurs!! Det var den mest givende og inspirerende helgen jeg har hatt på 
lenge. Jeg fant igjen gleden jeg for mange år siden hadde ved å fotografere.
Jeg anbefaler så absolutt dette kurset til alle som er litt, eller mye interessert i fotografering.
-Gordana-

Et utrolig lærerikt kurs! Til tross av jeg kunne så å si alt av funksjoner på mitt kamera fikk jeg masse innspill 
i hvordan jeg kunne bruke disse på forskjellige måter både teoretisk og i praksis. Jeg ble lært det grunn-
leggende på felt som lys og skygge, komposisjon og kamerateknikk. Alle disse er nå satt i bruk og jeg har 
vokst MYE som hobbyfotograf. Kan absolutt anbefale dette kurset til de som ønsker å ta superflotte bilder 
uten all verden med kompetanse innen foto. Stoffet ble nemlig formidlet på en slik måte at det var veldig 
enkelt å ta i bruk. Fotografering har blitt LETT J
-Lasse-

Jeg var med Marina og Anette på fototur i Vietnam våren 2016.
Jeg likte opplegget veldig godt - særlig at det ga rom for å operere alene eller sammen med hele eller deler 
av gruppen. 
Marina og Anette ga gode tilbakemeldinger - både ros og ris - på de bildene deltakerne tok.
Jeg deltar med bilder i nasjonale og internasjonale konkurranser og er svært tilfreds med de resultatene jeg 
har oppnådd med mine Vietnam-bilder. 
-Tore-



Om oss
Marina Tennefoss og Anette Asbjørnrød jobber som fotografer og har holdt kurser i inn- og utland 
de siste årene. På våre kurs utenlands finner vi frem til perlene utenfor allfarvei. Alle våre kurs er 
fulle av overraskelser, latter og læring. Dette er fotokurs med gode møter, lav terskel og uendelig 
takhøyde.
Les mer: www.tennefoss.no og www.anet.photos 

Diverse viktig kurs-informasjon
Oslo-Stavern ca 2 timer med bil.
Sandefjord Lufthavn Torp - Stavern ca 30 min
Fint om du har mulighet til å overføre bilden dine til minnepenn. 
Ta med praktisk tøy, og husk vi råder ikke over vær og vind. Det blir fort kaldt på sjøen selv i juni.

Påmeldingen er bindene, og du vil få en mail med en faktura for et depsitum på 2000,- når vi har fått din 
påmelding. Når denne er betalt er plassen din. Vi sender deg en ny faktura to månder før turen starter med 
det resterende beløpet. Denne har 14 dagers betalingsfrist.

Våre kurs og foto-turer har forskjellig antall deltagere. Hvis vi ikke har nådd minimum antall deltagere vil 
vi avlyse og hele beløpet som er betalt inn vil bli refundert. Vi dekker ikke tap av flybillett hvis du bestiller 
denne før du har fått bekreftelse på om kurset/turen går som planlagt. Derfor anbefaler at du ikke bestiller 
fly før du har fått bekreftet at kurset/foto-turen har nok antall deltagere. Så fort vi har nådd minimum antall 
deltagere vil vi sende ut en mail.

Vi har små grupper på våre turer og kurs, derfor er det viktig for oss at de som melder seg på kommer. Men 
selvfølgelig forstår vi hvis det skulle skje noe og du ikke har mulighet til å bli med likevel. 
Rettingslinjene for tilbakebetaling av kursavgift er: Avmelding 60 dager før, og vi tilbakebetaler hele beløpet 
som er innbetalt, minus 750,- i administrasjonsgebyr. Mindre enn 60 dager før blir du avkrevd hele beløpet.

Hvis en av våre instruktører av en eller annen grunn ikke har mulighet til å komme vil vi finne en erstatning 
som er like dyktig.

Du trenger å ta med kamera, en laptop til redigering av bilder og minnepinne. 

Vi oppfordrer alle til å ha reiseforsikring.


