
- er kjent for sine fantastiske, fantasifulle sammensatte bilder. Han har en lekenhet og krea-
tivitet i sine bilder, som er imponerende. Han har nå nesten 90.000 tilhengere på Facebook, 
og er ‘rated’ svært høyt på 500px nettstedet. Han har hatt flere workshops rundt om i  hele 
verden, og er svært ettertraktet for sine workshops.

- er kjent for sine fantastiske modellbilder. Han inspirerer både i form av “Avant-garde” og 
kreative modellfotografering som hans ‘story-telling’ bilder. Han holder workshops og har 
samarbeidet med både Adrian Sommeling og Ronald Koster tidligere.

- er kjent for sine fantastiske portretter. Ofte tatt utendørs med kunstig lys og noen ganger 
portretter hvor dybdeskarpheten er nøkkelen til å “gjøre” bildet. Han bruker gjerne ett lys 
utendørs, men er like kjent for sin “5 light set up”, for portretter. Han driver sine eget work-
shops, i tillegg til fellesworkshoper.

Adrian
Sommeling

Richard
Terborg
Ronald
Koster

17 - 19 juni 2016Bli med oss i denne fullpakkete workshopen

Det vil bli fotografering
med og uten blits eller studiolys
- i studio og i naturen
Digital etterbehandling i Lightroom og Photoshop. Pluss alle deltakerne får en bonus!

Fana Folkehøyskole, Bergen

alle modellene er vikinger i
flotte kostymer

Kr. 6600,- inkludert helpensjon og workshop
Depositum kr 2300,- sikrer din plass og ikke senere enn 15. mai

Pluss alle deltagere mottar Adrian Sommelings 3 video tutorials til en verdi av over EUR 200!

For mer informasjon se: 
www.kreativfotobergen.no

eller e-post: bergenkreativfoto@gmail.comBESTILL NÅ!

Viking experience
The

3 dager & 3 fotografer

Adrian Sommeling
Richard Terborg
Ronald Koster



Fana Folkehøyskole - stedet vi skal være

Fana Folkehøyskole er en ettårig folkehøyskole. 
I sommersesongen, blir skolen leid ut til over-
natting, seminarer, kurs og workshops. Skolen 
består av flere bygninger fra ulike tidsepoker . 
Alt ligger rundt en gårdsplass og omgitt av natur. 
En del av skolen, og hagen er fredet. Rommene 
er enkle, med to enkeltsenger, og felles dusj og 
toalett i hver etasje. Google map

Arboretet er godt kjent for for sine mange varianter av rhodo-
dendron og ligger rett ved skolen. Dette gir store muligheter 
for turer og fotografering. Skolen er også nær sjøen. 
Arboretet

Det er en stor kantine på skolen, hvor vi vil innta våre måltider. Like foran kantinen er det en 
stor peisstue. Det bør vel ikke være noen grunn til å bruke peisen når workshopen er, men 
det blir et hyggelig område vi kan samles før og etter måltider og når vi ikke er ute og farter. 
Vennligst informer oss om du har allergier eller dietthensyn vi må ta hensyn til

Det vil bli satt opp studioer i noen av skolens mange 
rom og vi har tilgjengelig et auditorium som blir flott 
for redigeringsdelen av workshopen. Ikke glem å ta 
med din egen laptop for at du skal få mest mulig ut 
av redigeringsdelen!
Det er en fordel om du kan det grunnleggende i 
Photoshop.

fra fredag - søndag, alt inkludert, overnatting i dobbeltrom og alle måltider: - Kr: 6600,-
  Enkeltrom:  - Kr 6900,- 

Overnatting fra torsdag i dobbeltrom m/frokost & kveldsmåltid: + Kr. 700,-
  Enkeltrom:  + Kr. 850,-
Innbetaling til kontonr: 16441978476

Workshopen starter fredag rundt 10:00. For de som er interessert kan vi tilby mulighet for 
å komme allerede torsdag kveld. Dette vil da inkludere et lett kveldsmåltid, overnatting og 
frokost. Vennligst gi oss beskjed via e-post hvis du er interessert i dette alternativet.
Priser nedenfor

google map



www.kreativfotobergen.no   -   bergenkreativfoto@gmail.com

Vi hadde en flott samarbeid med Askøy Vikinglag i fjor, og vi er glade for at de vil være med 
oss som våre modeller i år også.  

Det vil være mange 
vikinger til stede un-
der workshopen, slik 
at alle vil ha mange 
muligheter til å ha få 
noen fantastiske bilder av vikingene.

Stig Repstad
Jim Hansen

Dette er bare 
noen få av 
bildene som er 
tatt av deltak-
ere på fjorårets 
workshop.Unni Brekke

Gry Offernes

Bente Nedrebø


