
Fototur til Vietnam 8-15 mars 2018
Denne gangen går reisen til lanternenes by Hoi An. Byen har en blanding av vietnamesisk og 
fransk arkitektur, og området har et yrende liv fra morgen til kveld. Vietnamesiske par reiser fra 
hele landet for å ta sine bryllups- eller forlovelses bilder i denne sjarmerende og romantiske byen. 
Fra tidlige morgener til sene kvelder finner du brudepar som poserer villig mot de rustikke og 
nydelige husfasadene i gamlebyen. 
I grålysningen kommer fiskerne og bøndene til markedene. På overlessede motorsykler frakter de 
alt fra høns og griser til grønnsaker som de selger på markede. Båtene kommer inn langs 
kanalene. Her ser du alt fra trebåter til de runde tradisjonelle bambus båtene. 
Byen er også kjent for sine mattradisjoner. Her finnes en crossover av vietnamesisk og fransk 
kokekunst som er blant de beste i landet. Hoi An har en stor økolandsby som ligger rett på utsiden 
av byen. Denne leverer ferske og gode matvarer rett til restaurantenes bord. En middag på 
restaurant Morning Glory er verdt turen alene.
Området er fullt av små og store kanaler, og en liten sykkeltur unna ligger havet og nydelige 
strender. Det er store forskjeller på fattige og rik i Vietnam, og dette området har begge deler. Vi 
kommer tett på lokalbefolkningen, både det moderne og tradisjonelle. 

Turen er lagt opp slik at det blir to felles utflukter, en dag med modellfotografering, undervisning 
på morgenen de dagene det er egen fotografering, bildegjennomganger alle dager, samt felles 
middag hver dag for de som ønsker det. Vi er på tur sammen, men det er mye rom til å fotografere 
på egenhånd for de som ønsker det.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller påmelding:
Marina Tennefoss, e-post: marina@tennefoss.no, mobil: 982 66 505
Anette Asbjørnrød, e-post: anetteasb@gmail.com, mobil: 970 74 969
Eller se: www.tennefoss.no eller www.anet.photos



Priser
Earlybird ved bestilling før 1. september 2017 er kr. 13900,-
Påmelding etter 1. september 2017  kr. 16900,-
Påmeldingsfrist: 1. desember 2017
Du er sikret plass når depositum på 5000,- er betalt. Resten betales ca 8 uker før avreise.
Maks 14 deltagere. Vi tar forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre turen.
Prisene over gjelder per person i dobblt rom. Tillegg for enkeltrom.

Kursprisen inkluderer
Undervisning og bildegjennomganger, overnatting, utflukter, guiding og modeller.
I tillegg til kursprisen kommer flybillett og mat.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere
Det var et unikt eventyr som gjorde stort inntrykk. Reisen har nok endret meg på flere måter. Vi har det 
utrolig godt i Norge og lever i et overflodssamfunn. Alle nordmenn burde gjort den reisen vi gjorde. Det er 
så lett å ta livet og godene som en selvfølge. Vi hadde tårer i øynene og en svær klump både i magen og 
halsen flere ganger. Uansett så vil jeg gjerne reise tilbake om det vil seg slik - Evelyn - 
Fra Vietnam-turen 2016

Jeg var med Marina og Anette på fototur i Vietnam våren 2016. Jeg likte opplegget veldig godt - særlig at 
det ga rom for å operere alene eller sammen med hele eller deler av gruppen.
Marina og Anette ga gode tilbakemeldinger - både ros og ris - på de bildene deltakerne tok.
Jeg deltar med bilder i nasjonale og internasjonale konkurranser og er svært tilfreds med de resultatene jeg 
har oppnådd med mine Vietnam bilder. - Tore - 

Et utrolig lærerikt kurs! Til tross av jeg kunne så å si alt av funksjoner på mitt kamera fikk jeg masse innspill 
i hvordan jeg kunne bruke disse på forskjellige måter både teoretisk og i praksis. Jeg ble lært det grunn-
leggende på felt som lys og skygge, komposisjon og kamera-teknikk. Alle disse er nå satt i bruk og jeg har 
vokst MYE som hobbyfotograf. Kan absolutt anbefale dette kurset til de som ønsker å ta superflotte bilder 
uten all verden med kompetanse innen foto. Stoffet ble nemlig formidlet på en slik måte at det var veldig 
enkelt å ta i bruk. Fotografering har blitt LETT. -Lasse-

Tradisjonelle fiskebåter i en av mange små side-elver i området rett utenfor Hoi An.



Program
8. mars 
Møtes kl. 18.00 til felles middag. 

9. mars
Frokost
Foredrag/undervisning
Lunsj 
Bli kjent i byen
Middag med bildegjennomgang

10. mars
Frokost
Forelesning om portrettfoto/modell/positurer
Modellfotografering
Middag med bildegjennomgang

11. mars
Frokost
Utflukt
Middag med bildegjennomgang

12. mars
Frokost
Foredrag/undervisning
Egenfoto
Middag med bildegjennomgang

13. mars
Frokost
Foredrag/undervisning
Egenfoto
Middag med bildegjennomgang

14. mars
Frokost
Utflukt
Middag- avskjedstaler/wrap up

15. mars
Frokost
Avreise

Programmet er med forbehold om endringer 
i forhold til gruppen, vær og vind.

Å være elektiker i Vietnam er ikke bare bare.



Om oss
Marina Tennefoss og Anette Asbjørnrød jobber som fotografer og har holdt kurser i inn- og utland 
de siste årene. På våre kurs utenlands finner vi frem til perlene utenfor allfarvei. Alle våre kurs er 
fulle av overraskelser, latter og læring. Dette er fotokurs med gode møter, lav terskel og uendelig 
takhøyde. Les mer: www.tennefoss.no og www.anet.photos 

Diverse viktig kursinformasjon
Påmeldingen er bindene, og du vil få en mail med en faktura for et depsitum på 5000,- når vi har fått din 
påmelding. Når denne er betalt er plassen din. Vi sender deg en ny faktura to månder før turen starter med 
det resterende beløpet. Denne har 14 dagers betalingsfrist.

Våre fototurer har forskjellig antall deltagere. Hvis vi ikke har nådd minimum antall deltagere vil vi avlyse og 
hele beløpet som er betalt inn vil bli refundert. Vi dekker ikke tap av flybillett hvis du bestiller denne før du 
har fått bekreftelse på om fototuren går som planlagt. Derfor anbefaler vi at du ikke bestiller fly før du har 
fått bekreftet at fototuren har nok antall deltagere. Så fort vi har nådd minimum antall deltagere vil vi sende 
ut en mail.

Vi har små grupper på våre fototure, derfor er det viktig for oss at de som melder seg på kommer. Men 
selvfølgelig forstår vi hvis det skulle skje noe og du ikke har mulighet til å bli med likevel. 
Rettingslinjene for tilbakebetaling av kursavgift er: Avmelding 60 dager før, og vi tilbakebetaler hele beløpet 
som er innbetalt, minus 750,- i administrasjonsgebyr. Mindre enn 60 dager før blir du avkrevd hele beløpet.

Hvis en av våre instruktører av en eller annen grunn ikke har mulighet til å komme vil vi finne en erstatning 
som er like dyktig.

Du trenger å ta med kamera, en laptop til redigering av bilder og minnepinne. 

Vi oppfordrer alle til å ha reiseforsikring.

En gammel fisker på vei inn til gamlebyen med båten sin i Hoi An. 


