Porträttfotografering i studio, helgworkshop
En inspirerande workshop för dig som vill lära dig mer om porträtt och ljussättning
i fotostudio. Vi fokuserar både på den tekniska biten och samspelet med modell
men framför allt på hur ljuset formar karaktären i ett porträtt.

Mål
Öka din kunskap och förståelse för hur studioblixtar och ljus fungerar i studion. Du
lär dig vilken typ av ljusformare du kan använda för en viss typ av ljus. Du ska med
enkla medel få pro sigare resultat och få mer kontroll över ljussättning när du tar
porträtt. Vi jobbar med ett ljushuvud (ett professionellt hjälpmedel för ljussättning)
och med modell.

Målgrupp

För dig som vill pröva på studiofotografering, behöver kunskap kring ljussättning
av porträtt eller helt enkelt älskar att ta porträtt i studio.

Förkunskaper

Grundläggande kamerateknik krävs. Dock behövs ingen tidigare erfarenhet i
fotostudio.
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Beskrivning

I vår fotostudio går vi igenom olika typer av ljusuppsättningar och tittar på hur ljus
sprids och fungerar, och vi reder ut tekniska begrepp och hur studioblixtar
generellt fungerar. En av dagarna arbetar vi med att förstå hur ljuset faller och mer
kring psykologin med att fotografera en person i studio. Vi inleder workshopen
med att titta på fotografers studioporträtt för att få inspiration och förstå en del av
psykologin bakom ett intressant porträtt.

Kursmoment
•
•
•
•
•
•

Går igenom olika typer av ljusformare, bouncers, paraply mm
Grundläggande teori kring studioblixtar
Hur använda färg lter för att förstärka bildens uttryck
Hur olika ljuskällor samverkar för att få fram karaktär, form och djup i bilden
Tränar i vår studio på samspelet och det psykologiska kring studioporträtt
Vi reder ut användbara begrepp

Material

Kompendium med bilder/namn av porträttfotografer. Dessutom begrepp, tips och
råd kring porträttfotografering.
Ta med dig din kamera som ska ha antingen hot-shoe för blixt eller synk.-uttag för
extern blixt. Den ska kunna ställa in tid och bländare manuellt.

Undervisningsform

Gruppen består för tillfället av begränsat antal deltagare så det går bra att hålla
avstånd. Till workshop anlitas modell.

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.
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Tillfällen
2
Studietimmar
14
Pris
2950 kr

