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 DESEMBER 2006: Torsdager 17-19 Lørdager 12-16 Søndager 12-16

Adresse: Lorkenesgt.1 - Ålesund sentrum - vis a vis arbeideren
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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: 91 33 84 35

E-post: kah@adsl.no

KAH “Jaget”
Pris:15.900,- (200x112cm)

KJELL AUDUN HAGEN

KAH “Sandvika”
Pris: 5.400,- (91x54cm)

KAH “Spor”
Pris: 5.600,- (91x58cm)

KAH “Nattlys”
Pris: 11.300,- (141x92cm)

KAH “Tilskuer”
Pris: 5.400,- (100x63cm)

KAH “Fanget”
Pris: 9.900,- (140x91cm)

KAH “Opal”
Pris: 9.500,- (134x90cm)

KAH “Stille”
Pris: 8.500,- (134x75cm)

KAH “Fløbyge”
Pris: 5.900,- (124x49cm)

KAH “Havstein”
Pris: 11.500,- (100x150cm)



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

Steve Michael Røyset
Steve bor i Ålesund, og jobber med nettløsninger og reklame som fagfelt. Tilbringer
hundrevis av timer på sjøen hvert år - og kameraet
er selvsagt alltid med. Når båten ligger i opplag om
vinteren er bratte snøkledde fjellsider favoritten.
Elsker mye vær. For han er alt vær godt vær. Skiftende
lys og kontraster, med et lysglimt i en snøstorm er en
opplevelse. Steve drar gjerne ut når andre går inn.
Telefon: 92 03 91 80

E-post: steve@sterk.no
SMR01 “Hagelbyger”
Pris: ikke fastsatt (292x101cm)

SMR02 “Alnesvinter”
Pris: 8.500,- (123x81cm)

SMR04 “Solglimt”
Pris: 5.900,- (100x58cm)

SMR05 “Changes”
Pris: 5.600,- (92x58cm)

SMR06 “Skrålys”
Pris: 13.900,- (200x100cm)

SMR07 “Hoggstein blue”
Pris: 4.500,- (100x33cm)

SMR08 “Juvel”
Pris: 4.500,- (100x33cm)

SMR09 “Breisund-skiftninger”
Pris: 5.800,- (128x41cm)

SMR10 “Lyshull”
Pris:4.500,- (111x45cm)

STEVE MIC HAEL RØY SET

SMR03 “Himmelfall”
Pris: 4.900,- (80x50cm)

