KURS : FOTO
Bättre Bilder 1 – Våren 2020
Grundkurs i fotografi med digital
systemkamera
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Anmälan:
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BÄTTRE BILDER 1, ÅR 2020
Grundkurs i foto för dig med digital systemkamera.
Kursen för dig som har en systemkamera, vill lämna automatikläget och börja skapa mer
personliga bilder. Du får på ett handfast sätt lära dig de viktigaste inställningarna på kameran. Varför du skall använda dem och vilket bildresultat du får.
En mängd bildexempel visar hur teorin ser ut i praktiken, därefter tränar du med egen
kamera. Du kommer att ta massor av bilder, visa upp dem och få råd och tips hur de kan
bli bättre.
Inför första träffen kommer du få några förberedelseuppgifter om att ställa in inställningar på din kamera och testa dem. Därför måste du ha tillgång till din kameras instruktionsbok. Du behöver också ha tillgång till en dator för enklare bildredigering. Inför första
träffen kommer du få tips om enklare bildredigeringsprogram som du kan ladda ner
gratis. Dessa program är fullt tillräckliga för kursen.
Bildgruppen Prisma, Hallstahammar arrangerar utbildningen.Vi är en aktiv amatörfotoförening med ett 40-tal medlemmar.
Kursledarna kommer från Prisma. Se www.bildgruppenprisma.se

KURSFAKTA
Kurskostnad 1200:-. Tillkommer medlemsavgift i Bildgruppen Prisma. 300:-/år för vuxna
och 150:-/år för ungdomar under 25 år.
Kursen omfattar 7 kurstillfällen, ca 24 lektionstimmar.
I kursen ingår både arbetsuppgifter före kursen samt även mellan vissa av kurstillfällena.
Du har under år 2020 tillgång till Prismas alla möten med bildföredrag, fototävlingar,
utflykter mm.
I kursen ingår kopierat kompendium som studiematerial.
Minst 8 deltagare, max 12 deltagare. Kursledare Lars Petersson tillsammans med andra
medlemmar i Bildgruppen Prisma. Kurslokal: ABF, Eldsbodahuset i Hallstahammar.
Anmälningsdatum för Bildgruppens Prismas medlemmar 19 november - 10 december 2019,
för övriga 17 december 2019 - 25 januari 2020. Anmälan är giltig efter bekräftelsebesked.
Anmälningsformulär finns på www.bildgruppenprisma.se

Träff 1 Torsdag 20 februari, 18.00 - 21.00 ABF, Eldsbodahuset i Hallstahammar.
Uppstart och min”drömbild”. Genomgång av förberedelseuppgifterna.
Ev. klargöranden. Praktisk träning med val av fokuseringspunkt i motivet.
Teorigenomgång av begreppen Bländare - Slutartid - ISO. Vad har de för praktisk inverkan
på den slutliga bilden?
Kamerans inställning Bländarförval. Bildexempel på kort/långt skärpedjup.
Praktisk träning att använda bländarförval. Grundläggande kompositionslära.
Sortera och spara bildfiler på datorn.
Träff 2 Söndag 1 mars, 10.00 - 13.00, Skantzen/Åsby område i Hallstahammar.
Praktisk fotografering. Övning på kort- och långt skärpedjup. Porträtt, landskap och växtfotografering i området inkl. komposition. Hemuppgift till träff 3 Redigera ett porträtt och
en växtbild med kort skärpedjup samt en landskapsbild med långt skärpedjup och ta med
på ett USB-minne.
Träff 3 Torsdag 5 mars, 18.00 - 21.00, ABF, Eldsbodahuset i Hallstahammar.
Repetition av Bländare - Slutartid - ISO - ”Exponeringspilen” Skärpa - oskärpa - skärpedjup.
Begreppen och betydelsen av: Maximal skärpa och histogram. Kamerans ljusmätare.
Användning av exponeringskompensation. Objektiv, brännvidd och sensorstorlekar.
Återkoppling av hemuppgiften.
Mer om bildkomposition. Hemuppgift till träff 5.
Medveten över- resp. underexponering och ta med på ett USB-minne.
									
Träff 4 Söndag 15 mars, 10.00 - 13.00, Stömsholms slott.
Praktisk fotografering. Bildkomposition i praktiken. Landskap, gruppbilder och människor.
Hemuppgift till träff 5. Diagonaler, inramningar och porträtt i helfigur och ta med på ett
USB-minne.
Träff 5 Torsdag 19 mars, 18.00 - 21.00, ABF, Eldsbodahuset i Hallstahammar.
Genomgång av Tidsförval. Praktisk träning på mörkerfotografering. Bildanalys. Teori + grupparbete. Samtala kring bilder. Återkoppling på egna bilder från träff 3 och 4.
Träff 6 Söndag 29 mars, 10.00 - 13.00, Stömsholms slott.
Praktisk fotografering. Rinnande vatten och rörlig egen kamera. Bildberättelse - tänk som
en fotojournalist. ”Drömbilden”. Hemuppgift till träff 7 Bild på ”suddigt” strömmande
vatten och ta med på ett USB-minne.
Träff 7 Torsdag 2 april, 18.00 - 21.00, ABF, Eldsbodahuset i Hallstahammar.
Vad gör jag med mina bilder? Ex på: Inramningar, fotoböcker, bildspel.
Fotograferandets Juridik/Vett & Etikett. Återkoppling på egna bilder från träff 6.
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Här är några bilder tagna på tidigare kurs:

