
SOL, IS & FOTO
Temperatur er tema på årets kurs i Sommer-byen Sandefjord. Vi bader, spiser is og 
tar temperaturen der vi ønsker. Samtidig lærer vi deg triks som gjør deg flinkere til å ta 
bilder nesten uten at du merker det. Er det badevær drar vi på stranden for å fotografere 
og bade. Skjer det noe i byen stikker vi innnom og dokumenterer det. Vi avslutter uken 
med utstilling i Kirkeparken fredag 24. juni kl. 14.00. 
Fotografene Marina og Anette inviterer til en morsom og avslappet uke med masse 
fotografering og moro. De har lang erfaring innen fotografering og undervisning, i inn- og 
utland. Undervisningsstilen er avslappet og enkel noe som gjør kurset lett og morsomt.

Tidsrom: 20-24. juni. Mandag - fredag kl. 10.00-15.00.
Sted: Gokstad Kystlag, Framnesveien 5, Sandefjord
Kursavgift: 1900,- inkl. kurs og utstilling.
Påmeldingsfrist: innen 10. juni. 
Bindene påmelding, og førstemann til mølla prinsippet gjelder.
Utstilling: Åpning fredag 24. juni kl. 14.00 i Kirkeparken. 
Utstillingen henger hele sommeren. 

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- 

Påmelding og spørsmål:
Anette Asbjørnrød: anetteasb@gmail.com, eller mobil: 97074969
Websider: www.tennefoss.no og www.anet.photos

Vi har 2 speilreflekskameraer vi kan låne ut under kurset hvis ønskelig. Husk å si ifra ved påmelding.

MORO LATTER

BADING

FOTO

VENNSKAP
S O M M E R K U R S  I  F O T O

13-16  ÅR

Mobilkamera, kompaktkamera eller speilrefleks

FOTO-KURS FOR UNGDOM
S A N D E F J O R D

2 0 - 2 4 .  J U N I


