
Mitt Fotoprojekt - från idé till fotobok, Nyhet 

Denna kurs passar utmärkt för dig som vill satsa på ett fotoprojekt. Kanske har du 
redan bilder eller en god idé du vill utveckla. I grupp får du feedback och 
handledning av ditt växande projekt. Kursen avslutas med en fotobok.




Mål 
Målet med kursen är att du ska få större insikt och kunskap om den kreativa 
processen. Kursen stärker ditt estetiska och fotografiska språk och framför allt gör 
dig till en bättre fotograf. Ett av målen är att du färdigställer projektet som du gått 
och tänkt på. Du får också förståelse för hur du kan förbättra och förstärka din 
bildberättelse.

Målgrupp 
Då detta är en fortsättningskurs bör du ha grundkunskaper i kamerateknik såsom 
tid, bländare och ISO och hur dessa arbetar samman. Dock är ofta en projektidé 
minst lika viktig som den tekniska kunskapen. Kursen är för dig som vill jobba med 
ett fotoprojekt, kanske har du gått en grundläggande utbildning eller bara brinner 
för att berätta om något med kamerans hjälp.

Beskrivning 
Kursen ger dig god insikt och kunskap kring hur ett projekt blir verklighet. Hur kan 
man utveckla idéer och var kan man hitta inspiration, och hur blir en idé verklighet? 
Vilka bilder lyfter/förstärker din berättelse, vilka fungerar mindre bra?

Under 5 lektioner ger vi varandra kritik och stöd i respektive projekt. Vi startar med 
att alla har ca 10-15 bilder inför första träffen och gärna en idé om vad det handlar 
om.

Samtalet om bilderna och vägledning prioriteras och fotografering och 
bildbehandling sker mellan tillfällena och i egen regi. Vi följer varandra i 



utvecklingen av projekten och ser hur bilder passar ihop eller faller bort. Vi avslutar 
denna spännande resa med en projektpresentation i form av bok.

Kursmoment 
• Handledning och bildkritik i grupp

• Mellan tillfällena egen fotografering och bildbearbetning

• Personlig vägledning vid bildurval

• Presentation av olika fotografer vid ett antal tillfällen

• Slutredovisning av projektet i bokform (Blurb, Önskefoto eller liknande)

Material 
Kostnaden för bokproduktion ingår ej i kursavgiften. Boken ”Photographers on 
Photography” av Henry Carroll ingår.

Undervisningsform 
Kursen genomförs i fysisk form vid första och sista tillfället i Stockholm. De övriga 
tillfällena ses vi på distans där vi använder Zoom som plattform.

Gruppen består för tillfället av begränsat antal deltagare så det går bra att hålla 
avstånd. Teknisk och idémässig guidning men inget arbete vid dator under 
lektionstid. Kursen bygger på bildredovisning och feedback, och baseras på idéer 
och processen.

Kursledare 
Danish Saroee är frilansfotograf och verksam sedan 1990. Danish har lång 
erfarenhet av undervisning och handledning i fotoprojekt. Han har hållit nationella 
och internationella workshop.

Om Covid-19 
Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska 
smittspridningen. Det innebär att vi använder oss av myndighetens 
riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster, för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder. Generellt innebär detta att vi är 
noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och 
regelbundet. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Vi anpassar även 
gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra.

Utöver detta gäller att om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta - se 
Vårdguiden för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att 
komma till din kurs.

För att löpande förhålla oss till eventuella nya rekommendationer ifrån 
Folkhälsomyndigheten kommer vi att fatta beslut om kursens genomförande först 
1-2 veckor innan kursstart.


Tillfällen 
5

Studietimmar 
21

Pris 
2350 kr


