Fotokurs Gullholmen 22-24/7 2018
Här kommer du under trevliga former lära dig lite mer om
fotografering och att ta bättre bilder. Få en orientering om
fototekniska grunder, komposition och bildhantering både genom
undervisning och praktisk tillämpning.
Vi kommer att äta gott fika och en frukost från Gullholmens
Hamncafé, åka på en båttur med Skärgårdskryssen för att
fotografera sälar och skärgård. Få en helt egen demonstration och
visning av Olympus senaste kamerasortiment och dessutom få
tillfälle att låna utrustning under en stund.

Plats

Gullholmsgården

Utrustning

Ta den kamera du har. Bildkomposition och bildbehandling är universella. Har du en laptop och
gärna med ett bildbehandlingsprogram är det bra att ta med. Vi kanske få arbeta tillsammans om
inte alla har datorer.
Kläder efter väder. Det kan bli svalt på kvällen och tidigt på morgonen. Förstärkningsplagg kan
vara bra att packa ned.

Kostnad
Kursen kostar 600 kr. I priset ingår 3 st fika från Gullholmen Hamncafé, 1 st frukost och båttur.

Samarbetspartners

Föreningen Gullholmen, Gullholmens kulturförening, Gullholmens hamnkafé, Skärgårdskryssen
och Olympus Sverige AB

Anmälan

Kursdeltagare är satt till maximalt 10 personer så att det ska finnas förutsättningar till en givande
kurs för alla deltagare.
Anmälan sker via epost hflyman@yahoo.com och är bindande. Ange namn, telefonnummer och
epostadress. Jag är kommer att ta ut kursavgiften i förskott. Först till kvarn…

Kursledare

Kursledare kommer att vara jag, Hans Flyman, som
har mångårig erfarenhet som fotograf. Jag har haft
flera sommarutställningar på på Gullholmen och gett
ut två böcker som fotograf. Den senaste ”Kärleken till
en ö - och vägarna dit” gavs ut 2017.
Hans Flyman
0722-02 33 13
hflyman@yahoo.com
hansflyman.se

Program
Dag 1 Söndag 22 juli
Kl 09:00-11.30 Gullholmsgården
Presentation av kursen, upplägg och deltagare mm
Fototekninska grunder
- Exponering, bländare, slutartid, iso
- Skärpedjup, objektiv kameror och sensorer
- Ställa in kameran
Arbeta med ljus
Komposition
Motiv
Kl 19:00-20:30 Praktisk fotografering på Gullholmen

Dag 2 Måndag 23 juli
Kl 09:00 - 12:00 Gullholmsgården
Bildbehandling
- överföring av bilder från kamera till dator. Vad man ska tänka på
- Det digitala mörkrummet. Grunder i bildbehandling.
- Exponering, vitbalans, kontrast, högdagrar, skuggor, vita, svärta mm
- Arbete med de bilder som vi tog igår.
Bildvisning med feedback från gårdagens fotografering. 2-5 bilder per person.
Kl 11.00 - 12.00 Besök från kameraleverantören Olympus. Vi får en bl a en beskrivning av micro
4/3 systemet och demonstration av Olympus kamerasortiment. Vi lägger mycket tid för att
klämma och känna på produkterna och det kommer dessutom att ges tillfälle att låna en kamera
för att prova en stund.
Kl 19.00-20:30 Praktisk fotografering

Dag 3 Tisdag 24 juli
Kl 05:30 - 07:30 Praktisk fotografering. Båttur med inriktning på sälar.
Kl 07:30 gemensam frukost på Gullholmens Hamncafé
Kl 09:00 - 12:00 Samlingslokal
Överföring av bilder
Bildbehandling av de bilder vi tagit.
Bildvisning med feedback från gårdagens fotografering. 2-5 bilder per person.
12:00 Avslutning

