
Innehåll dag för dag. Fotokurs/Workshop i Mattlaberg 6-8 
sept. 2013

Dag 1
10.00  Samling och morgonfika på Böljas loge.

10.30   Introduktion. Vi presenterar oss för varandra.

11.00   Håkan går igenom de följande dagarnas upplägg. Vi tittar på 
utrustningen, tekniken, individen. Vi pratar om ljus, om att skapa bra 
förutsättningar, och vad som är fotografisk fantasi.

12.00  Vi rekognoserar i omgivningarna, samtidigt som vi individanpassar 
fotograferingen.

14.00 Lunchen blir en timme senare just i dag. Klockan 14.00 alltså!

15.00 Modellerna anländer. Kanske stannar vi på gården och fotograferar, 
kanske åker vi någon annanstans. Vädret bestämmer!

17.00  Samling på Böljas loge för överföring av bilder och redigering.

19.00  Grillafton!

20.00   För de som önskar så bjuder kvällen på oanade 
fotograferingstillfällen. 

Dag 2
Uppstigning och samling på Böljas loge en timme innan soluppgången. Cirka
kl. 04.00. Beroende på väder så bestämmer vi då var fotograferingen äger 
rum. Flera alternativ finns!

09.00  Samling och morgonfika.

09.30-10.00  Genomgång av gårdagens och morgonens fotografering. 
Bildredigering. Tänk på att det är sex bilder som ska presenteras på 
söndag!

12.00  Vi testar lite olika tekniker på gården, inomhus/utomhus. 
Ljusituationer och stämningar. Lite enkla men givande trix.

13.00   Lunch



14.00  Modellerna anländer.  Och nu blir det fotografering för hela slanten. 
Den som önskar ströva i skogen och hitta egna motiv får gärna göra det.

16.30  Eftermiddagsfika.

17.00  Överföring av bilder och redigering.

19.00  Grillafton

20.00  Fritt fram igen för den som önskar kvällsfotografera. 

Dag 3
10.00  Morgonfika/frukost. Sovmorgon idag, eller har någon varit uppe i 
soluppgången? 

10.30-11.00  Samling på Böljas loge för genomgång av bilder och 
redigering. Nu pratar vi igenom allt som har varit. Det som fungerat eller 
det som krånglat. Nu finjusterar vi bilderna och tekniken i 
Photoshop/Ligthroom.

13.00  Lunch

14.00  Kursens föredragshållare, fotografen  xxxxx   xxxxxx från xxxxx visar 
bilder och berättar om sig själv.

15.00  En bensträckare och en kaffe på stående fot.

15.30  Visning och bildbedömning.

17.00-17.30  Kursen avslutas!


