
FOTOGRAFISK WORKSHOP MED ØYVIND HJELMEN 
PÅ HALSNØY KLOSTER
23. - 26. MARS 2023

Digitalt, eller svart/hvitt filmbasert
Maksimum 7 deltakere, minimum 5
Pris: 6900,- inklusiv overnatting og alle måltider

OBS! Påmeldingsfrist: 1. mars

ØYVIND HJELMEN har arbeidet med fotografi i mer 
enn 25 år, han har hatt utstillinger i 14 land og hans 
arbeider er innkjøpt til samlinger både i Norge og i 
utlandet. Foruten å undervise ved egne workshops 
har han vært foredrags - og workshopholder ved 
undervisningssteder i inn - og utland.
Øyvind Hjelmen har gitt ut syv bøker, av dem tre 
monografier. 
Den nyeste er ”Broken Shadow”utgitt på Kehrer 
Verlag Heidelberg i 2022.

HALSNØY KLOSTER ble grunnlagt som Augustiner-
kloster i 1163, og mellom klosterruinene ble det i 
1841 oppført et hus som i dag er hovedhuset på 
klostertunet. Halsnøy Kloster er en del av Sunnhord-
land museum, og ligger i praktfulle omgivelser ved 
innløpet til Hardanger-fjorden. 
Klosteret har i mange år vært et senter for kunst 
og kultur, med konserter, utstillinger og andre typer 
arrangementer.

WORKSHOPEN vil fokusere på den enkeltes vei mot å utvikle sitt eget fotografi. Målet er å komme et 
stykke videre, uansett hvor man starter.
Det blir foredrag, en-til-en undervisning og utfordringer i løpet av 3 interessante og spennende døgn. 
Alle deltakerne bor i hovedhuset, alle måltider inntas sammen, og all undervisning blir i stuene i huset. 
Slik tror vi på at en intim atmosfære for workshopen vil bidra til gjensidig kreativ inspirasjon hos alle.

PRIS: Workshopen koster kr. 6900,- og det inkluderer alle måltider og overnatting.

Dersom du ønsker å jobbe på film er fremkallerkjemi inkludert i prisen, men du må selv sørge for å ha 
med film og negativlommer. Det er ikke aktuelt å lage bilder på papir i løpet av workshopen.

REISE: Halsnøy er forholdsvis lett tilgjengelig med bil, eller med fly til Haugesund, Stord eller Bergen. 
Det går hurtigbåt fra Bergen, og fra Haugesund eller Stord regner vi med å kunne organisere transport 
fra flyplassene til klosteret dersom det er behov for det.

Workshopen starter 23. mars kl. 18.00, og avsluttes 26. mars kl. 14.00

Overnatting blir som nevnt i hovedhuset, som var Juel-familiens hjem i ca 100 år. Huset er et museum, 
men der er 4 to-manns rom og 1 enkeltrom, spesielle rom med brukbar komfort. Man må dele bad. 

Vi ønsker velkommen til en kreativ og interessant langhelg i svært spesielle omgivelser.
For mer informasjon og påmelding, kontakt Øyvind Hjelmen på oh@oyvindhjelmen.com


