Himmel og hav i stadig bevegelse
fra storm med grunnbrott til stille hav
fra lyse sommerdager til gråe vinterdager
gjennom den magiske blå timen
og over i det mektigste av alt
kontrastrike øyeblikk der alle årstidene samles.

Det er disse øyeblikkene og
to menneskers fascinasjon for naturen
som danner grunnlaget til utstillingen.

Fotojakt handler om å se det vakre
være tilstede når naturen deler
få festet øyeblikket til filmen
kombinere det med hardt arbeid
for så og dele med deg.

ÅPNINGSTIDER: 5.juli - 1.august 2008 alle dager 12-18

ADRESSE: Alnes fyr

øy e b li k k
* * *
foto i storformat på canvas

* * *
av
Kjell Audun Hagen
Steve M.Røyset

KAH “FløRunde”
Pris: 6.800,- (ca.144x35)

Telefon: 91 33 84 35 E-post: kjau-ha@online.no

KAH “Havbåra”
Pris: 5.400,- (ca.120x35cm)

KAH “Tåkestein”
Pris: 12.800,- (ca.160x80cm)

KAH “Blått hav”
Pris:9.500,- (ca.130x88cm)

KAH “Fjøra”
Pris: 2.800,- (ca.40x50)

KAH “Flukt”
KAH “Bakenfor”
KAH “Reiseklar”
Pris: 6.300,- (ca.60x100cm) Pris: 4.500,- (ca.60x90cm) Pris: 4.800,- (ca.60x100cm)

KAH “Lysglimt over Giske”
Pris: 7.500,- (ca.180x40cm)

 Bildene produseres i begrenset opplag i serier på maksimalt 10 stk. Bildene leveres på blindrammer, nummerert og signert av fotografen.

K JEL L A U D U N H A G EN

Kjell Audun Hagen
Kjell Audun Hagen bor på Alnes i Giske Kommune, og jobber som
HSEQ ansvarlig hos Ulstein verft. Er avhengig av store doser naturopplevelser, der lidenskapen for jakt, fiske, dykking, samt
snøbrettkjøring står sentralt. Er fascinert av bølger og kveldslyset som
kommer så fantastisk til sin rett her ute i havgapet.

Telefon: 92 03 91 80

E-post: steve@sterk.no
SMR “Lepsøyrevet”
Pris: 6.500,- (ca.100x75cm)

SMR “Grasøyane fyr”
Pris: 5.800,- (ca.133x35cm)

SMR “Bølgekraft”
Pris: 14.500,- (ca.105x170cm)

SMR “Morning waves”
Pris: 5.500,- (ca.60x100cm)

SMR “Going home”
Pris: 7.500,- (ca.180x40cm)

SMR “Glitterhav”
Pris: 5.500,- (ca.60x100cm)

SMR “Turbulence”
Pris: 5.000,- (ca.120x27cm)

SMR “Changes”
Pris: 5.600,- (ca.92x58cm)

S TEV E MICH A EL RØ YSET

Steve Michael Røyset
Steve
bor
i
Ålesund,
og
jobber
med
opplevelser
og markedsføring som fagfelt. Elsker fart, spenning og setter stor
pris på mye vær. Skiftende lys, kontraster og gjerne en snøstorm
med skiftende lysglimt gir de store
øyeblikkene både
med og uten kamera. Steve er tidsoptimist
og lever etter
mottoet om at alt lar seg løse bare man vil nok.

