
Foto 3, avancerad 

En avancerad fotokurs för dig som vill utveckla ditt bildspråk, den teknik som det 
kräver, och hur du kan komma vidare i ditt fotograferande. Du lär dig ljussättning i 
fotostudio och du arbetar med ett eget projekt under kursen.


Mål 
Du får ökad insikt och kunskap om fotografi, både som yrke och passion. Vi 
besöker fotostudion och du lär dig mer kring både porträtt och stilleben. Vi låter 
oss inspireras av olika genrer inom fotografi och med handledning under kursen 
arbetar du med ditt eget fotoprojekt.

Målgrupp 
För dig som vill lära dig mer om studiofotografering, söka dig vidare i fotografyrket 
eller helt enkelt vill utveckla ditt bildspråk och ta ditt fotograferande till nya nivåer.

Förkunskaper 
Detta är en fortsättningskurs och du behöver kunskaper motsvarande Foto 2 eller 
liknande. Den passar dig som har fotograferat under en längre tid, och du 
behärskar grunderna i bildbehandling. Du har grundläggande datorvana i 
Windows- eller macOS-miljö.

Innehåll 
• Arbeta med eget fotoprojekt

• Djupare bildanalys och bildkommunikation

• Fotohistoria (presentation av fotografer och genrer)

• Bildbehandling i Adobe Photoshop CC




• Porträtt och stilleben i fotostudion

Material 
Du tar med dig din egen systemkamera som kan ställas in manuellt. Boken ”
Photographers on photography” av Henry Carroll ingår.

Undervisningsform 
Gruppen består för tillfället av begränsat antal deltagare så det går bra att hålla 
avstånd.

Enskilt arbete och gruppundervisning, en del fotouppgifter mellan tillfällena. Teori 
varvas med praktiskt arbete. Under kursen delas hemuppgifter ut. Vi arbetar i 
macOS-miljö. Det går också bra att ta med egen laptop om du har Windows/
macOS.

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 
6

Studietimmar 
24

Pris 
3950 kr



