
Program for Regionalt Foto- og Filmtreff Midt 2018 

Tid: fredag 8. juni – søndag 10. juni                                        

Sted: Sund Folkehøgskole, Inderøy 

Arrangør: Trondhjems Kameraklubb 

Fredag:         

14:00 – 18:00 Registrering (Oppmøte: Resepsjonen) 

18:00 – 18:30 Åpning av treffet med informasjon om og offentliggjøring av tema for 
fotokonkurransen (Oppmøte: Auditoriet) 

18:30 – 19:45 Middag og sosialt samvær (Oppmøte: Matsalen) 
NB! Det serveres ikke alkoholholdige drikkevarer til middagen. Det er imidlertid – 
siden det er et lukket selskap – mulig å drikke medbrakt alkohol. De som ønsker 
alkoholholdige drikkevarer til maten eller etterpå må derfor ta med dette selv 

19:45 Avgang til Saga (Oppmøte: Resepsjonen) 

20:00 –>  Saga med foredrag, utstilling og sosialt samvær 
NB! Saga har skjenkebevilling, så her vil det være mulig å kjøpe drikke, både med og 
uten alkohol. Medbrakt er ikke tillatt på Saga. 

23:00 –> Sommernattsfoto for natteravnene, på egen hånd 

Lørdag: 

08:00 – 09:00 Frokost, husk å smøre lunsj-pakke! (Oppmøte: Matsalen) 
NB! Sund stiller med matpapir, men ikke termos/drikkeflaske. Ta derfor med både 
termos/drikkeflaske. I tillegg vet vi alle at en matpakke blant fotoutstyr kan både bli 
skviset og eventuelt lekke. Kan derfor være en fordel å ta med en matboks! 

09:00 – 10:00 Håkon Grønning; «Menneske i landskap. En fotoreise med modeller» 
(Oppmøte: Auditoriet) 

10:00 – 11:00 Lars Andreas Dybvik; «Bilder som ikke kan beskrives over en telefonsamtale» 
(Oppmøte: Auditoriet) 

11:00 – 11:30 Pause 

11:30 – 12:30 Olympus – Kai Jensen, Landskapsfotografering (Oppmøte: Auditoriet) 

12:30 – 13:00  Lunsjpakke! 

 



13:00 Avmarsj til fotografering – to grupper (Oppmøte: Resepsjonen) 

 Gruppe 1 – Landskap 
o Sted: Rostad 
o Minibuss henter på Sund kl 13:00 
o Gruppeledere – Lars Andreas Dybvik og Olympus-ambassadør Kai Jensen 

 Gruppe 2 – Modeller 
o I nærområdet til Sund Folkehøgskole 
o Gruppeledere – Håkon Grønning og Reidulv Lyngstad 

14:30 Gruppeskifte. Minibuss henter Gruppe 2 på Sund Folkehøgskole kl 14:15, Gruppe 1 
blir med minibussen tilbake til Sund kl 14:30. 

16:00 Avmarsj tilbake til Sund. Minibuss henter på Rostad kl 16:00 

16:30 – 17:30 Dag Røttereng – «En reise med time-lapse gjennom Smøla» (Oppmøte: Auditoriet) 

17:30 – 18:00 Sponsor – Olympus (Oppmøte: Auditoriet) 

18:00 – 19:00 Mottak av bilder til fotokonkurranse (Oppmøte: Resepsjonen) 

19:00 -> Festmiddag med premieutdeling fra jubileumskonkurransen. (Oppmøte: Spisesalen) 
NB: Det serveres ikke alkoholholdige drikkevarer til middagen. Det er imidlertid – 
siden det er et lukket selskap – mulig å drikke medbrakt alkohol. De som ønsker 
alkoholholdige drikkevarer til maten eller etterpå må derfor ta med dette selv. 

Søndag 

02:30 – 05:00 Soloppgangsfotografering v/Ole Anders Kristiansen (Oppmøte: Resepsjonen) 
- blåtime -> kl 02:57 
- soloppgang kl 02:57 
- «gyldne time» kl 02:57 – 05:30 

05:00 – 09:00 Egenfotografering (søvn er oppskrytt) 

08:00 – 09:00 Mottak av bilder til fotokonkurranse (Oppmøte: Resepsjonen)  

09:00 – 10:00 Frokost 

10:00 – 10:30 Gruppebilde, Ole P (Oppmøte: Utenfor hovedinngangen) 

10:30 – 11:00 Sponsor – Japan Photo (Oppmøte: Auditoriet) 

11:00 – 12:00 Ann Kristin Sørbotten; «Å utforske sitt indre landskap» (Oppmøte: Auditoriet) 

12:30 – 13:00 Treffavslutning med premieutdeling fotokonkurranse 
(Oppmøte: Auditoriet) 

13:00 – 14:00 Lunsj 

         


