
Forleng instinktet med riktig verktøy. 
Lær å forvente det uventede. Bresson 
inviterer et begrenset antall deltakere 
til en innholdsrik fotoworkshop i Paris, 
Leica M-kameraenes by. Vi gjentar 
suksessen fra 2011 og utvider med én 
dag.

La deg inspirere av historien, legendene, og 
overraskelsene. Fråtse i nyttige M-tips, fyldige 
foredrag, bilder, knallharde utfordringer, 
konkurranser og ikke minst Paris, alle 
kunstnerbyers mor. 

Leica-importør Bresson vil være til stede og 
stiller Leica M9, Leica S2 og objektiver til 
disposisjon. Har du et annet kamerasystem 
enn Leica, er du selvfølgelig velkommen på 
workshop.

Inspiratorer er fotograf Bjørn Opsahl, som 
guider oss gjennom Paris hele helgen, og 
Andreas Smaaland, kanskje Norges mest 
treffsikre gatefotograf.

Pris kr. 8900,-  
Dette inkluderer workshop med overraskelser 
og flyreise. (Hotell, mat og drikke dekkes av 
deltaker).
• Avreise Gardermoen 15. mars kl. 17:25
• Avreise Orly 19. mars kl. 20:30

Påmelding: mail@bresson.no

Fredag
• Inspirasjon og foredrag
• Kamerahåndtering, problemløsing og 

gatas regler
• Bildeevaluering og aperitif
• Middag
• Kollektiv edit og bar

Lørdag
• Foredrag av ABBAS fra Magnum
• Street Challenge
• Bildeevaluering og aperitif
• Middag
• Kollektiv edit og bar 

Søndag
• Champagnefrokost og foredrag m.m.
• Byvandring og oppgaveløsing
• Bildeevaluering og aperitif
• Middag og avslutningsfest med 

overraskelse

Mandag
• Tur i verdens mest fotograferte park
• Lunsj og café-fotografi à la Saul Leiter
• Egentid

“Jeg har et ønske om å ta den klassiske 
gatefotograferingen inn i samtiden, i Paris, 
der det hele begynte. Med hjelp av gode 
venner skal det bli lyst og mørkt, inspirerende 
og hektisk. Det vanker overraskelser som i 
gatefotografiets natur. Deltakerne bør forvente 
det uventede.”
- Bjørn Opsahl

“My photography is a reflection, which comes 
to life in action and leads to meditation. Spon-
taneity - the suspended moment - intervenes 
during action, in the viewfinder.”
- ABBAS

Tilbakemeldinger fra forrige workshop:

“Jeg er så glad for at jeg tog med! Det var 
virkelig en oplevelse og jeg vil bare fotografere 
mere, mere, mere!”
- Nina Kratholm

“Veldig trivelig gjeng, bra arrangert og masse 
inspirasjon.”
- Christin Aronsen

“Hadde en super helg i Paris, på tur med masse 
hyggelige mennesker og et veldig bra opplegg.” 
- Arne Adli

LeicaStreetSmartWorkShop
pariS15-19. marS 2012

ABBAS fra Magnum 
blir med oss til Paris!


