STEIN-fotoseminar

Seminaret ble avviklet i helgen 20. til 22. april. Ni var pameldt, ni m¢te og
ni var bra forn¢yd med resultatet. Deltakerne lcerte en del bade om hvordan
ling kan gj¢res og om hva som ikke gar i det hele tatt. Det ble tatt 240
svart/hvitt bilder og 140 fargebilder. Noen av bildene er brukbare. En del
av bildene er faktisk sa bra at vi vi! bruke dem i STEIN. Noe som vil synes
i vare spalter framover.
STEIN takker alle som bidro til at det
ble et vellykket seminar. Det er; Arne
Hlilibakk fra Bico Norge A/S som hadde
med seg en mengde Olympus stereomikroskop/luper og fotoutstyr som ble
demonstrert og flittig benyttet, - Kodak
Norge AlS som lot oss fa store mengder
rimelig og god film a eksperimentere
med, - Muri foto pa Geilo som tok IlIlrdagskveldsjobb med a framkalle og
kopie~e fargefilmene, - Johnny-«alt kan
repareres»-Normann som fikk sv/hv
framkalt og kontaktkopiert i Ililpet av
natta. Sist, men ikke minst Pers Hotell

ved Jan Skagen som slllrget for at vi
hadde fine hensiktsmessige lokaler til
disposisjon og et behagelig opphold pa
aile mater.
SlIlndag etter lunch var det tur ut i felt.
Turen gikk til Garnas og til Bjertnes-pegmatitten ved Krllldern.
Om noen skulle vrere i tvil, det blir et
arrangement til neste ar, omtrent pa
samme tida. Det blir et steintreff med et
hovedemne, det kan godt bli foto en
gang til og/eller noe annet med tilknyttning til stein. Forslag? - ta kontakt!

Et stykke Garnas breksje med bcerehandtak.
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Konsentrasjon

pa mikro ...

... og

pa makro.

Foran fra venstre: Jan Skagen, Niels Abildgaard, Kjell Peder Haugane, Jan Strebel.
Bak: Hans G. Hauge, Geir Wiik, Ole FridtjofFrikstad, Bj0rn Solli, 0ystein Angel.
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Det var viktig a notere, da blir det
kanskje riktig neste gang?

Noen jobber - og noen bare ser pa.

Sinober fra Kina
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Trillobitt

R0ykkvarts lengde 5 em, Hardangervidda.
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