Fortsättningskurs i fotografering
både för dig som fotograferar med digitalkamera och mobiltelefon.

Tisdagen den 7 april kl 18.30-21.00
Kamerateknik – repetition och fördjupning med workshop
Vi börjar med repetition av kamerans funktioner och inställningar med koncentration på de
kameror ni har med er. Olika inställningar och program, tips och råd. Därefter går vi snabbt
igenom grunderna i fotografering, innan det är dags för workshop. Vi provar
inomhusfotografering med tyngdpunkt på kamerainställningar och ni får övningsuppgifter att
jobba med under resten av kvällen. Ta med din kamera.

Tisdagen den 14 april kl 18.30-21.00
Utomhusfotografering
Vi träffas vid Folkets park i Kävlinge för utomhusfotografering. Efter en kort genomgång
kommer ni att få övningsuppgifter att arbeta med under kvällen. Solen går ner 20.10, så vi
hinner med att fotografera både i dagsljus, i kvällsljus och under den blå timmen. Under
kvällen får ni all personlig rådgivning ni behöver för att lösa uppgifterna och utveckla ert
bildseende. Ta med din kamera.

Tisdagen den 21 april kl 18.30-21.00
Bildanalys
Hur gick det på inomhus- och utomhusfotograferingen? Vi tittar på våra bilder och diskuterar
komposition, kvalitet och teknik och lär oss av varandra. Under tiden vi tittar på alla bilderna,
går vi också igenom grundläggande bildkomposition. Efter kvällens genomgång får ni
hemläxa till nästa gång.

Tisdagen den 28 april kl 18.30-21.00
Mer om bildkomposition
Vi börjar med att titta på de bilder ni tagit med från hemläxan. Sedan fortsätter vi med
grunderna i bildkomposition och tittar närmare på vad man skall tänka på när man
fotograferar. Hur skall kameran ställas in och vad skall man tänka på när man tar sin bild.
Med hjälp av enkla tips och råd kan bilderna få nytt liv och innehåll.

Tisdagen den 5 maj kl 18.30-21.00
Bildredigering Photoshop Elements
Vi går igenom grunderna i Photoshop Elements. Hur programmet är uppbyggt och de
vanligaste funktionerna. Därefter blir det genomgång av bildredigering och sedan avslutar vi
med praktiska övningsuppgifter. Har du tillgång till laptop, så ta den med.

Pris för kursen i fem delar:

1500 kr inkl fika och studiematerial

Plats: Lilla kulturhuset Mejerigränd
Mer information och anmälan: eva.hallkvist@saibotinfo.se
Se även hemsidan: www.saibotinfo.se

