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1. nap
Megérkeztünk a pályaudvarra, ahol Georg Hanke várt minket, a müncheni iskola igazgatóhelyettese. Elkísért minket a
szállásunkra, ahol lepakoltunk, és berendezkedtünk. Aznap a szálláson maradtunk és kipihentük az utazás
fáradalmait.

2. nap
Második nap Hanke úrral a városban sétáltunk. Körbevezetett minket az iskolában, majd elindultunk a várost
felfedezni. Láttuk a tavaszi fesztivál helyszínét, az angol kertet, a Marienplatzot és a Karlsplatzot. Hanke úr meghívott
minket egy helyi specialitásra, grillezett fűszeres kolbász zsömlében. Később visszahívtuk őt sörre, aminek nagyon
örült. Sokat nevettünk, és sétáltunk aznap, így a szállásra érve hamar el is aludtunk.

3. nap
Die Pinakotheken három múzeumból áll, aznap csak a Pinakothek der Moderne fért bele az időnkbe. Utána
elmentünk egy ingyenes Leica kiállításra, majd a szállásra mentünk.

4. nap
Meglátogattuk a müncheni iskola tanulóit és tanárait. A nap többi részét szabadon eltölthettük, ezért úgy döntöttünk,
megnézzük a Nymphenburgi kastélyt.

5. nap
Az iskolában kezdtük a napot, ahol az elsősök prezentációt tartottak nekünk a gyakorlati helyeikről. Majd úgy
döntöttünk villamosozunk egy kicsit, hogy más részeit is lássuk a városnak. Délután már a szálláson voltunk, így
kimentünk a közeli tóhoz és piknikeztünk.

6. nap
A hatodik napon ebédidőben mentünk be a városba, és a Viktualenmart sörkertjében ebédeltünk. Ebéd után
megnéztünk a Pforte der Barmherzigkeit nevű templomot, majd megmásztuk az Alte Peter Turm tizenhárom emeletét.
Délután az Olympiaturm tetejére mentünk fel, sajnos az eső eleredt így hazamentünk és a képeinkkel foglalkoztunk.

7. nap
Ez a nap a gyakorlati helyeink meglátogatásáról szólt, ami az egész napunkat kitöltötte, így miután végeztünk,
visszamentünk a szállásra és a képeinket készítettük elő másnapra.

8. nap
Prezentációval indítottuk a napunkat. Bemutattuk a képeinket Hanke úrnak és egy másik tanárnak. Ők értékelték a
munkánkat és tanácsokat adtak a továbbiakhoz. A prezentáció után használhattuk az iskola hatalmas és profin
felszerelt műtermét.

9. nap
Reggel a flohmarkt volt a program, majd a szálláson megebédeltünk, este pedig bementünk a Frühlingfestre, ahol
felültünk a szellemvasútra, a gyerek hullámvasútra, az óriáskerékre, és az elvarázsolt kastélyt is bejártuk.

10. nap
Vasárnaponként múzeumokat látogattunk, mivel ilyenkor 1 euró volt a belépő. Visszamentünk a Die
Pinakothekenhez, ezúttal az Neue és az Alte volt soron. A Deutsches Museumba is bementünk, de már zártak így
nem volt sok időnk körülnézni.

11. nap
Hétfőn kezdődött az első napunk a gyakorlati helyünkön. Én Cintiával egy divatfotósnál voltam, Bela Rabanál. Az első
napon megbeszéltük a hetet, majd előkészültünk a másnapi fotózásra.

12. nap
Második napon Belánál reklámfotózás volt. Egy környezetvédő cégnek fotóztunk reklámplakátot. Bela ehhez egy
PhaseOnet használt, amit mi is kipróbálhattunk.
13. nap
Harmadik nap egy motort fotóztunk. Utána megkértük Bela egyik asszisztensét, hogy csinálhassunk róla pár képet.
Szívesen modellt állt nekünk, így kihasználtuk a botanikus kert adottságait, és külső helyszínt választottunk.

14. nap
Ezen a napon hatalmas lehetőséget kaptunk, ugyanis Bela Raba szervezett nekünk egy tesztfotózást. Kaptunk
stylistot, sminkest, fodrászt és természetesen modellt is.

15. nap
Utolsó nap megmutattuk a képeinket Belának, aki sok hasznos tanáccsal látott el minket. Vittünk nekik néhány
magyar finomságot, majd búcsút vettünk tőlük.
16. nap
Visszatértünk a Deutsches Museumba, hogy alaposabban körüljárhassuk, ez egész napos program volt így a
múzeum után visszamentünk a szállásra.
17. nap
Ottobeurenben jártunk kirándulni, és Cintia szüleit meglátogatni. Kaptunk házi gulyáslevest, aminek nagyon örültünk.
Este mentünk csak vissza Münchenbe.
18. nap
Részt vettünk Katerine Rohde workshopján, aki remek trükköket mutatott nekünk portréfotózáshoz. A nap többi
részében vásárolgattunk a Marienplatzon.
19. nap
Garmisch-Partenkirchenben voltunk kirándulni, ahol csodás tájképeket készített mindenki, majd a hegytetőn ittunk
egy sört, és gyönyörködtünk a látványban, innen az Eibseehez mentünk.

20. nap
Utolsó napunkat az iskolában indítottuk, ahol ismét prezentációt tartottunk, ezúttal csak Hanke úrnak, aki megdicsért
minket, és elégedettségét fejezte ki. Kinyomtattuk egy kiválasztott képünket, majd az Augustiner vendéglő felé vettük
az irányt. Hanke úr mindenre meghívott minket, söröztünk, ettünk, nevettünk.
21. nap
Az állomáson találkoztunk Hanke úrral, aki búcsúajándékot is hozott nekünk, egy mézeskalács szívecskét. Könnyes
búcsút vettünk egymástól, megölelgettük és megígértettük Hanke úrral, hogy Budapesten mindenképp találkozunk.

