WORKSHOP I NICE
MED ØYVIND HJELMEN
4. - 7. november 2019
Digitalt, eller analogt svart-hvitt,
alle typer kamera / utstyr
Maksimum 12 deltakere, minimum 5
Galerie Depardieu og Øyvind Hjelmen
inviterer til fotografisk workshop i Nice,
Frankrike, i perioden 4. - 7. november 2019
Påmeldingsfrist 15. oktober 2019
ØYVIND HJELMEN har arbeidet med fotografi i mer enn 25 år. Hans arbeider har vært
utstilt i 14 land, og er innkjøpt til offentlige og private samlinger.
Bortsett fra 18 år med undervisning ved egne workshops, underviser han i fotografi på
alle nivåer fra barneskoler til universitet og fagskole, og han har vært gjesteforeleser
ved internasjonale colleges og universiteter.
I tillegg har han vært reviewer ved portfolio-reviews ved flere internasjonale fotofestivaler
- blant annet de siste 10 årene ved fotofestivalen i Arles.
Øyvind Hjelmen har utgitt fire bøker:
Sentimental (2005), Ri Vinden, med Per Jan Ingebrigtsen (2009), Elsewhere (Kehrer Verlag
2011) og Lys og Skugge, med Per Jan Ingebrigtsen (2018)
www.oyvindhjelmen.com
WORKSHOPEN
starter på ettermiddagen mandag 4.11
og avsluttes om kvelden torsdag 7.11,
etter åpningen av Øyvinds nye utstilling
i Galerie Depardieu.
Denne workshopen vil fokusere på
hvordan vi arbeider frem et fotografisk
prosjekt, fra planlegging og fotografering, via redigering, til forskjellige presentasjonsmåter.
Vi vil også diskutere hvordan man går
frem i forhold til utstillings - og publiseringsmuligheter.
Deltakerne vil få et mer utfyllende program etter påmelding.
Dette er ikke en teknisk workshop, men tekniske råd og assistanse vil bli gitt der det
er nødvendig. Det vil bli forelesninger med mye input, og daglige tilbakemeldinger på
deltakernes bilder.
Base for workshopen vil være Galerie Depardieu, der alle foredrag blir holdt.
Galleriet ligger like ved Gamlebyen og Place Masséna, selve sentrum av Nice.

NICE
Denne vakre byen i Sør-Frankrike mellom Cannes og Monaco, har utrolig mye å tilby.
Ikke bare de berømte promenadene, - som Promenade des Anglais -, og de flotte lange
strendene, men også en mengde museer: Musée Matisse, Musée Chagall, Musée de la
Photographie, Museum of Modern art MAMAC, bare for å nevne noen få.
I Gamlebyen finner du sjarmerende gater, småbutikker, barer og restauranter. I tillegg
mange interessante steder som for eksempel Palais Lascaris med sin eksepsjonelle,
barokke arkitektur.
Over Gamlebyen ligger le Château, borgen, med en praktfull utsikt over byen og sjøen.
Uansett hvilken motivkrets du jobber med i ditt fotografi, er vi sikre på at at du vil finne
det i Nice!

PRIS
Prisen på workshopen er 3000 kroner.
Ved påmelding vil du få tilsendt påmeldingsskjema og faktura for et depositum på
kr 500,- Når dette er betalt er påmeldingen din bekreftet.
Om du må melde deg av workshopen etter påmeldingsfristen, vil depositumet kun bli
tilbakebetalt dersom workshopen av en eller annen grunn skulle bli avlyst.
PÅMELDINGSFRIST
Siste dato for påmelding er 15. oktober 2019.
REISE OG OPPHOLD
Nice er lett tilgjengelig med mange daglige flyforbindelser, og har hundrevis av hoteller og
tusenvis av B&Bs.
ET TIPS: Etter at workshopen er slutt, hva med å ta tog eller fly til Paris, og få med seg en
dag eller to av Paris Photo? https://www.parisphoto.com/en/Home/
For mer informasjon og påmelding kontakt Øyvind direkte: oh@oyvindhjelmen.com
eventuelt for mer informasjon på fransk, kontakt galleriet: galerie.depardieu@orange.fr
Vi ønsker velkommen til
utfordrende og spennede
dager i en spesiell by!

Galerie Depardieu
6, rue du docteur Jacques Guidoni
06000 Nice

