Münich 2016.04.08. – 2016.04.28.
04.08. Az út: Nagyon jó hangulatban telt, nagyon sokat beszélgettünk tervezgettünk és nevettünk.
Mikor a pályaudvarra értünk Hanke Úr már várt minket, és együtt heten eljöttünk a szállásra
lepakolni. Megbeszéltük a programot másnapra, majd kipakoltunk, belaktuk a szobákat és nyugovóra
tértünk.

04.09. Annyit mentünk meg se álltunk: Hanke Úr 10:00-re értünk jött és kezdődött a meg nem álló
nap. Először bementünk a suliba, és körbejártuk az egészet. Aztán jött a meg nem álló fotózás és
München első igazi bevevése. Voltunk többek közt a Marienplatzon, az Olympiaparkban és az Angol
kertben is. Este 20:00-ra értünk haza, de még lelkesen dolgoztunk a képeken, csak utána feküdtünk
le.

04.10. Mozgalmas vasárnap: Vasárnap volt, így szabad napot kaptunk. Mivel az én szüleim itt élnek
ezért átjöttek hozzánk, amit már nagyon vártam, és nyakunkba vettük a várost. Megnéztük a
Pinakotheke Moderne múzeumot, majd elmentünk a „100 éves a Leika” kiállításra. Összességében
nagyon király napunk volt újra.

04.11. Bemutatás: Reggel bementünk a suliba és bemutatott minket Hanke Úr a tanároknak és a
diákoknak. Délután kirándultunk és fotóztunk. Voltunk a Marienplatzon
utcazenészeket hallgattunk majd elmentünk a nünfenbergi kastélyba.

04.12. Sulis nap: Bementünk az iskolába meghallgatni az elsősök prezentációját a gyakorlati
helyeikről, majd össze vissza villamosoztunk a városba és persze fotóztunk. Amikor haza értünk és
lepakoltunk kimentünk a helyi tóhoz portrézni és piknikezni.

04.13. Eső: Reggel bóklásztunk a belvárosban, majd ebédeltünk egy jót a sörkertben. Utána
felmentünk az Alte Peter toronyba, majd az Olimpia-toronyba. Hazafelé ránk szakadt az eső, szóval
itthon folytattuk retusálással a nap hátralevő részét.

04.14.: Gyakorlati helyek felderítése: Izgulva keltünk reggel, hisz megtudtuk, hogy megnézzük a
gyakorlati helyeket. Először Bela Raba Greenlight stúdiójába (divatfotó) mentünk, ahol a következő
héten Flóra és én gyakorlaton leszünk. Imádtuk és vártunk, hogy hétfőn kezdhessünk. Utána
megnéztük a másik két helyet is. Ahogy este hazaértünk, összeültünk és csináltuk a képeinket a
másnapi prezentációra.

04.15: Prezentáció: Nagyon izgultunk egész reggel, de mikor odaértünk még volt időnk kicsit
szöszölni. Összességében nagyon jól sikerült mindenkinek, király tanácsokkal láttak el minket és le
voltak nyűgözve mennyit fotóztunk. A nap második részében az iskolai stúdióban fotóztunk, este
pedig belevetettük magunkat a müncheni éjszakába.

04.16.: Reggel korán keltünk, hisz a bolhapiac, amire reggel indultunk évente csak egyszer van.
Végigjártuk alkudtunk, vásároltunk és jól éreztük magunkat. Haza jöttünk enni, majd 4-en este
bementünk a Frühlingfest-re. Minden pörgőre, hintára és óriáskerékre felültünk és nagyon jól éreztük
magunkat.

04.17.: Reggel korán keltünk és elindultunk a Pinakotheke másik két múzeumát is megnézni. (Alte,
Neue) Este pedig itthon kártya partyztunk.

04.18.: Első nap a Greenlight stúdióban: Nagyon izgultunk a Flórával egész úton. Ahogy odaértünk
nagyon kedvesen fogadtak minket Bela Raba és a két asszisztense. Nagyon sokat beszélgettünk az
elején az elképzelésekről, majd megnéztük a studiót. Mindent pontosan megmutattak, hiszen nem
olyan rendszerrel dolgoznak, mint amit mi megszoktunk. Délután berendeztük a stúdiót a másnapi
fotózásra.

04.19.: Reklámfotózást csináltunk az AVM-nek. Figyeltünk, asszisztáltunk és sokat tanultunk.

04.20.: Délelőtt egy motort fotóztunk, ehhez asszisztáltunk. Előző nap megbeszéltük Bela Raba
asszisztensével Lisa-val, hogy készítenénk róla pár képet. Délután róla csináltunk pár képet, az egyik
üvegházban.

04:21.: A legizgalmasabb napunk jött. Egy fotózásunk volt. Modellt, stylistot, fordászt és sminkest is
szerveztek nekünk. A fotózásunk témája a Coachella Fesztivál volt. Nagyon jó hangulatú fotózás volt,
bár kicsit furcsa volt idegen nyelveket instruálni a modellünket, de megoldottuk Antonia nagyon
kedves volt. Flórával egymásnak asszisztáltunk.

04.22.: Megnéztük az egész heti képeinket és kielemeztük Bela Raba-val. Ellátott minket sok jó
tanáccsal, majd érzékeny búcsút vettünk egymástól. Vittünk nekik egy kis ajándékot magyar
jellegzetességekből, aminek nagyon örültek. Este belevetettük magunkat az éjszakába.

04.23.: Miután felkeltünk elmentünk és végignéztük a Deutsches Museum-ot. Este újra kimentünk
szórakozni.

04.24.: Mivel a szüleim is kint élnek, ezért meglátogattuk őket Ottobeurenben. Így ebédelhettünk egy
jó hazait, és elmentünk kirándulni és még ott helyben megnéztük a Bazilikát. Este már jöttünk is
visszafele, és csináltuk a képeinket.

04.25.: Hétfőn vettünk Katrin Rhode nagyszerű hangulatban eltöltött portré workshopján.

04.26: Hanke Úrral kirándultünk Garmish Partenkirchenben és megnéztük az Eibsee-t.

04.27.: Suliban töltöttük a napot, kiválogattuk a képeinket és elköszöntünk mindenkitől. Még egy
igazi nagy képet is kaptunk ajándékba, nyomtathattunk. Este Hanke Úr meghívott minket az
Augustiner vendéglőbe, ahol igazi bajor finomságokat kóstolhattunk. Majd este még elmentünk
szórakozni.

04.28.: Sajnos eljött a búcsúzás napja. Hanke Úr kikísért minket a pályaudvarra. Kaptunk tőle egy kis
ajándékot. Tudatosult bennük, hogy hazajövünk. Nagyon jól éreztük magunkat, így a búcsú is
érzékenyre sikerült.

