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Bli kjent med elever og lærere på 
Groruddalens hyggeligste videre-
gående skole! Kanskje har du hørt 
rykter om revy? Bikuber? London? 
Berlin? Ivrige lærere? Besøk oss 
og sjekk om det stemmer! 
Lærere og elever vil møte deg 
denne ettermiddagen. Vi svarer 
på alt du måtte lure på. Vi ses!

   

Oslo kommune
Utdanningsetaten

 
Vårt utdanningstilbud består av

 
- Studiespesialisering 
 (med mulighet for vg2 i London)

-  
-  Helse- og oppvekstfag

-  
Bygg- og anleggsteknikk

 
-  

Teknikk og industriell produksjon

 Påbygging til generell studiekompetanse

Torsdag 24. januar kl. 17–20

Se stovner.vgs.no

HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅPEN KVELD
Torsdag 26. januar kl 18-20

for fremtidige elever og foresatte

Møt lærere, elever, rådgivere, internatansatte og ledere
og sjekk ut våre utdanningsprogram og fasiliteter!

Naturbruk (Landbruk, dyrefag, hestefag, anleggsgartner)
Dyrekunnskap/Energi- og miljøfag
Medier og kommunikasjon
Idrettsfag (Toppidrett, breddeidrett, golf)
Tilrettelagt opplæring
Internat

Velkommen til en informativ kveld!

www.hvam.vgs.no

hvamvgs

tel:63912100

4

Vi serverer kaffe, saft og pølser.
Mulighet for å besøke praksisavdelinger.

Åpen skole
Velkommen til

Unge Peder Løwe har i 
løpet av kort tid klart å im-
ponere, snart er han i Paris 
for å fotografere. 

– Når jeg arbeider møter jeg 
mange interessante mennesker, 
og jeg lærer mye nytt. Det er noe 
av grunnen til at jeg driver med 
foto, sier Peder Løwe (17). 

Peder Løwe går raskt bortover 
Karl Johan, han skal rekke en fo-
toshoot. Samtidig tar han seg tid 
til å fortelle om sitt neste oppdrag 
i Paris.  

Peder Løwe er en ung frem-
adstormende fotograf fra Oslo. 
Reisen begynte for et år siden, og 
allerede har Løwe oppdrag både i 
Norge og utlandet. 

Hovedsakelig tar Løwe portret-
ter og kan skryte på seg å ha foto-
grafert artister som Asap Rocky, 
Virgil Abloh, Skepta, Swoosh516 
og Arif. 

– Jeg startet for et år siden og 
det er mye jeg lærer fremdeles. 
Når jeg holdt på med norske artis-
ter så var det «greit» om noe gikk 
galt, men sånn funker det ikke. Nå 
som jeg jobber med utenlandske 
artister må alt klaffe. 

Starten på  
interessen 
Det begynte med at Løwe og fa-
milien dro på ferie til USA. På 
sosiale medier fulgte Løwe man-

ge artister og flere ulike kontoer 
som la ut bilder av dem. Det var 
da han skjønte at dette ønsket 
han å drive med. 

– I New York dro jeg på im-
pulsiv shopping i en fotobutikk. 
Det viste seg at jeg hadde blitt 
lurt, og da stoppet det opp. Da jeg 
kom tilbake til Norge gjorde jeg 
ordentlig research, solgte unna 
utstyret og kjøpte det beste på 
markedet. Jeg tenkte at dette har 
jeg lyst til å gjøre, jeg har lyst til å 
ta bilder av Karpe Diem og Arif. 

Fra nasjonalt  
til internasjonalt arbeid
Hjemme i Oslo begynte Løwe å 

ta masse bilder. Samtidig sendte 
han mange e-poster og meldinger. 
Etter hvert kom Løwe i kontakt 
med Høyer Trondheim. Der tok 
han bilder av moteshowet deres 
for bloggen. 

Gjennom dette fikk han tilbud 
om å ta bilder av et moteshow på 
Aker Brygge. Han har også blant 
annet tatt bilder til MAYOW 
clothings 2018-collection. Nå har 
Løwe fått en del kontakter i Paris, 
og for øyeblikket er planen hans 
å dra ned i slutten av september. 
Der skal Løwe fotografere man-
ge unge franske modeller under 
moteshowet i begynnelsen av ok-
tober. 

– Jeg har jobbet meg oppover 
og skapt et stort nettverk. Det, i 
kombinasjon med å bestemme 
meg for å reise ut alene og uten 
å ha en plan, er det største jeg har 
gjort til nå. 

Fremkaller følelser 
Når Løwe tar bilder håper han at 
de vekker følelser hos de som ser 
dem. 

– Et bra bilde er noe som får 
deg til å tenke noe. Selv om det er 
tanker som «det var et rart bilde, 
eller det var kult», så får det deg 
til å føle noe. 

Det er mange unge fotografer 
der ute som drømmer om å få den 

samme muligheten som Løwe. 
Vanligvis handler det om tålmo-
dighet, hardt arbeid, god planleg-
ging, tilfeldigheter og flaks. 

Ofte risikerer man også ikke 
å få noe tilbake der og da, men 
senere vil man bli lønnet for  
det i form av erfaring og kon-
takter. 

– I denne bransjen konkurrerer 
du mot de største akkurat nå, men 
også mot dem som kommer bak 
deg. Du må hele tiden være vå-
ken, få med deg alle nye trender 
og være der det skjer.

Skrevet av Samira Chami, 
elev på F21

Fra Frognerparken til Eiffeltårnet
Videregående elever skriver i Akers Avis Groruddalen:


