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Simeon Bacolod er en av mange som drømmer om å leve som fotograf. Før han får til det 
jobber han for et rivningsfirma, og er basketballtrener.  
 
– Jeg liker å ta bilder fordi jeg blir glad av å se tilbake på fine minner.  
 
Simeon sitter i stua i leiligheten til familien sin på Veitvet. En liten fransk bulldog med navn 
Castello kommer stabbende inn, mens han grynter av glede. Han sitter i den grå sofaen med 
PC-en foran seg på stuebordet.  
 
– Akkurat nå jobber jeg med en artist som heter Aligo. Han er ikke helt der oppe enda, men 
han er på vei, og jeg tar bilder for han. Jeg føler det kan bli en fin fremtid å følge han videre i 
hans utvikling. Planen er da at jeg etterhvert utvikler meg videre fra dette.  
 
Bacolod har fått litt forskjellige fotooppdrag. Han ble ansatt av organisasjonen som er drevet 
av og for ungdom, Vibro til å ta bilder av kronprins Håkon, og han har tatt bilder for by:Larm 
som er en musikkfestival i Oslo.  
 
– jeg har tjent litt penger her og der på oppdrag, men jeg tjener ikke noe fast på det enda. 
Jeg jobber foreløpig gratis for å bli litt kjent og få et navn folk kjenner til.  
 
Drømmen er å bli fotograf 

Simeon er en 19 år gammel gutt fra Veitvet, som bruker tiden sin på jobb, basketball, og 
fotografi. Han drømmer om å en dag få jobbe med fotografi på heltid.  
 
– Jeg begynte med fotografi da jeg gikk i niende klasse. Vi skulle på klassetur til polen og 
Tyskland, jeg var den eneste som hadde kamera hjemme, så jeg fikk i oppdrag å fotografere 
turen. Det var da interessen min for foto startet.  
 
Simeon forteller litt om hva hans plan for fremtiden er. Han sier at i starten hadde han 
planer om å bli krigsfotograf, det virket spennende, og han tenkte at det er mye historie som 
kommer fram i krigsfotografi. Etterhvert begynte han å tenke mer på fremtiden, og planen 
om krigsfotografi ble mindre realistisk. Han mener det ikke passer å være krigsfotograf når 
du har en familie som venter hjemme, og at det er en karriere du helst bør være alene for å 
ha.  
 
Han smiler et lite, lurt smil, som om han mimrer tilbake til starten av sin hobby med 
fotografi.  
 
Han trives best med å ta bilder av konserter og basketball. Simeon har selv spilt basketball, 
men nå trener han et lag på Ammerud.  
 



– Det er gøy, og jeg er interessert i musikk i tillegg, noe som gjør det ekstra interessant å 
fotografere artister. Jeg har spilt basket selv, og nå trener jeg et lag på Ammerud med unge 
gutter. I tillegg fotograferer jeg et lag på i en bedre divisjon.  
 
Simeon spiller ikke basketball selv lenger, men han har en veldig stor interesse for sporten. 
Videre sier han at grunnen til at han trener disse barna på fritiden sin er for å hjelpe de til å 
bli bedre, og i å oppfylle drømmene sine. Bacolod er veldig interessert i musikk selv, og 
holder på å lære seg å spille akustisk gitar.  
 
– Jeg elsker å høre på musikk, og det blir en fin kombinasjon av alt jeg liker når jeg tar bilder 
av konserter og artister.  
 
Bacolod driver nå på med å få opp sin egen nettside, der han kan vise bilder han har tatt. 
Han vil bruke denne nettsiden til å vise sitt tidligere arbeid til folk som vurderer å ansette 
han som fotograf, som for eksempel festivaler og lignende.  
 
Han har visse forventinger hjemmefra, men han får for det meste støtte i det han elsker å 
gjøre.  
 
– Pappa ville at jeg skulle bli arkitekt. Jeg var veldig flink til å tegne før, men det kom til et 
punkt der jeg bare ikke orka det mer. Søsknene mine og venner støtter meg fult, og det gir 
meg enda mer motivasjon til å nå drømmene mine.  
 
 



Simeon Bacolod jobber med bildene sine på programmet lightroom på Mac’en sin.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Simeon Bacolod viser noen grep på gitaren.  
 

 
Simeon Bacolod, 19 år 


