Foto för föräldralediga, fortsättning
Du fördjupar dig i ditt fotograferande. Bland mycket annat lär du dig att ta bättre
bilder och vi går igenom enklare bildredigering. Vi gör även ett besök i fotostudio.
Du blir helt enkelt en ännu bättre fotograf!

Mål
Du lär dig hur du med enkla medel kan få ännu bättre bilder på ditt/dina barn.
Metoder och tricks som yrkesfotografer använder som gör att dina bilder får det
där extra och blir till glädje också långt in i framtiden.

Målgrupp

Kursen är avsedd för dig som är föräldraledig och som vill ta ett steg till inom
fotografering med inriktning på att ta porträtt av ditt barn eller din familj.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som har gått vår grundkurs alternativt har grundläggande
fotogra ska kunskaper, det vill säga att du kan hantera din kamera med manuella
inställningar, med ISO, bländare, slutartid och exponeringsmätning.

Innehåll
•
•
•
•
•

Vi repeterar och fördjupar oss i tekniken och hur du utvecklar ditt
fotograferande
Vi besöker en fotostudio och lär oss förstå och se ljuset och hur man kan få
till na bilder på sitt barn
Enkel bildredigering och hur man tar riktigt bra bilder med smartphone
Vi pratar om hur man kan använda re exskärm och LED-ljus
Redovisningarna görs inför gruppen under gemensamma bilddiskussioner
för att lära dig bedöma dina bilder bättre
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Material

Ta med din egen kamera, den bör kunna ställas i manuellt läge vad gäller tid och
bländare. Vi redovisar bilderna i digital form. Ta också med dig någonting mjukt för
ditt barn att ligga på eller en babysitter.

Undervisningsform

Gruppen består för tillfället av begränsat antal deltagare så det går bra att hålla
avstånd. Självständigt arbete under handledning blandat med teoretiska
genomgångar. Ett tillfälle fotografering i studio.

Tips!

Om kursen är fullbokad rekommenderar vi dig att boka en reservplats. Om era
reserver står i kö till samma nivå och vi inte erbjuder er starter under samma
period, undersöker vi möjligheten att erbjuda er kurser.

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 och salstorlek 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. Vi uppmanar även deltagare i riskgrupper att avstå ifrån
deltagande i våra kurser.
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
5
Studietimmar
10
Pris
1750 kr

