Foto 1, grundkurs
I denna kurs får du lära dig alltifrån kamerans grunder, bildkomposition och
exponering. En bred nybörjarkurs för dig som vill få grundläggande kunskaper om
fotograferandet och därmed bli mer kreativ.

Mål
Målet är att du ska få grunderna i hur kameran fungerar och förståelse för hur
inställningar påverkar dina bilder. Du får en bred bas där teknik och bild har lika
stora delar i undervisningen.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som precis börjat prova på foto och som vill känna sig
tryggare med sina verktyg. Vare sig du är en nybörjare eller är en hobbyfotograf
som vill ta ett stort steg i din utveckling är detta kursen för dig.

Förkunskaper

Detta är en nybörjarkurs som inte kräver några förkunskaper.

Innehåll
•
•
•
•
•

Samband mellan bländare, slutare och ISO
Exponering/skärpa/histogram mm
Bildkomposition och bildanalys
Inblick i olika genrer inom fotogra
Olika typer av fotograferingsuppgifter

Material

fi

Du tar med dig din egen systemkamera som kan ställas in manuellt.

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.

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

