
Vi er kommet til del 2 av vår LSSW-trilogi. Som sist er Bresson 
tilstede 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 og 
Andreas Smaaland, som guider oss gjennom Istanbul hele helgen. 
I tillegg har vi med oss Magnum-fotograf Bruno Barbey på lørdag.

Torsdag
• Felles middag 

Fredag
• Istanbul, inspirasjon og historie
• Kickstart-foredrag og presentasjon av oppgaver
• Lyssetting på location
• Fotografering hele dagen
• Edit/bildeevaluering på kvelden

Lørdag
• Bruno Barbey fra Magnum Photos er med oss hele lørdagen. 

Bruno Barbey, franskmann født i Marokko, studerte fotografi og grafisk 
kunst i Sveits. Fra 1961 til 1964 fotograferte han i Italia for å fange ånden 
til den italienske nasjonen. I 1964 begynte Bruno å fotografere for Magnum 
Photos. Han ble fullverdig medlem i 1968, etter at han dokumenterte de 
politiske opptøyene i Paris. Ti år senere fotograferte han omveltningene 
i Polen. I over fem tiår har Barbey dekket militære konflikter på fem 
kontinenter. Han kjenner også Tyrkia meget godt. I 2012 ga det tyrkiske 
forlaget FotoCep ut en fotobok med hans bilder.

• Edit/bildeevaluering på kvelden

Søndag
• Champagnefrokost og morgengave, samtaler og pepping
• Fotosessions hele dagen
• Gjennomgang av essays og premiering, barfl y og samtaler med 

Bjørn og Andreas

Mandag
• Egentid og ytterligere fullføring

Vi forlenger instinktet og innsikten med fotografisk fordypning i Istanbul. 
Etter å ha vandret langs boulevardene i Paris, skal vi nå Under huden på og 
hjem til menneskene i den unike byen ved Bosporusstredet - i levende farger. 

Champagnefrokost og morgengave, samtaler og pepping
Fotosessions hele dagen
Gjennomgang av essays og premiering, barfl y og samtaler med 
Bjørn og Andreas

Mandag
Egentid og ytterligere fullføring

Denne gangen skal vi dypere, tettere og inderligere. Vi utfordrer til fordypning og vi skal rendyrke det 

fotografi ske essay. Vi gir oss ikke før alle har vunnet over egne begrensninger og kommet ett steg videre. Vi 

skal også innom lyssetting, så denne gangen tar vi med oss litt lett lysutstyr. Bjørn og Andreas gir naturlig 

nok mer tid til fotografering, men kommer til å henge i  skjørtene deres med pisk og inspirasjon. Målet er at 

dere, som forrige gang, skal komme hjem med bilder dere ikke ante dere hadde iboende. -Bjørn Opsahl

LEICASTREETSMARTWORKSHOP

  
1. - 5. NOVEMBER 2012

Pris kr. 12.500,-
Dette inkluderer workshop med 
overraskelser og hotell. Mat og 
drikke kommer i tillegg, og du 
organiserer reisen din til Istanbul 
selv.

Vi skal bo på And Hotel. Det 
er et lite og koselig hotell hvor 
alle får hvert sitt dobbeltrom. 
Hotellet har perfekt beliggenhet 
blant Istanbuls historiske 
severdigheter, og fantastisk utsikt 
over Hagia Sofi a fra terrassen.

Vi reiser med Turkish Airlines 
TK1752 fra Gardermoen torsdag 
1. november kl. 12.30. Retur 
fra Ataturk Airport mandag 5. 
november kl. 14.20.
www.turkishairlines.com/en-no/

Det er hyggelig om så mange 
som mulig reiser ned sammen 
med oss på torsdag. Da reiser vi 
samlet fra fl yplassen til hotellet.

Workshopen starter fredag kl. 10, 
men det er hyggelig om du blir 
med på middag torsdag kveld.

Påmelding: mail@bresson.no

Istanbul byr på rik historie 
og kultur, og vi krydrer med 
overraskelser, nyttige M-tips, 
fyldige foredrag, bilder, 
knallharde utfordringer og 
fl ere premier. Velkommen til en 
minnerik opplevelse.

Med forbehold om endringer i programmet.

Photography is the only language that can be understood anywhere in the world. -Bruno Barbey
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