FOTOKURSER
-MED FOKUS PÅ GRUNDERNA-

-FOTOKURS FÖR FÖRÄDRALEDIGA-

Vill du lära dig mer om din digitala systemkamera?
Tar du merparten av dina bilder med kamerans autoläge?
Vill du lära dig hur du med enkla medel förbättrar dina bilder?

Vill du lära dig att ta bättre bilder på dina barn?

I den här kursen får du lära dig grunderna om bl a bländare, slutartid,
ISO-värde och bildkomposition.
Kurstillfället är två timmar och varvar teori med praktiska övningar. Vi håller
till på en plats vi kommer överens om tillsammans och försöker i möjligaste
mån att vara utomhus. För kurser utanför Norrtälje kommun tillkommer en
viss reseersättning.

I den här kursen börjar vi med att gå igenom din kamera och dess
mest grundläggande funktioner. Vi varvar sedan teori med praktik
för att du ska lära dig hur du kan ta bättre bilder på dina barn.
Kurstillfället är tre timmar och självklart med möjlighet till pauser för
blöjbyte och matning. Vi håller till på en plats vi kommer överens
om tillsammans. För kurser utanför Norrtälje kommun tillkommer
viss reseersättning.

Fotokursen ges, i huvudsak, vardagar mellan klockan 9-15. Önskar du boka
fotokurs under helgen tillkommer ett helgtillägg på 400:- / grupp.

Självklart tar du med ditt barn till kursen (gäller barn upp till ca ett
år). Ta gärna med en leksak eller annat att sysselsätta ditt barn med
under teorin. I de praktiska övningarna fotograferar du ditt barn.

Inga förkunskaper krävs. Deltagarantal från två till fem personer.

Inga förkunskaper krävs. Du har en egen digital systemkamera.

TVÅ kursdeltagare
TRE kursdeltagare
FYRA kursdeltagare
FEM kursdeltagare

Samla ihop ett gäng föräldralediga kompisar eller föreslå en kurs i
din föräldragrupp och kontakta mig så kikar vi en tid som passar.

800:- / person
750:- / person
700:- / person
650:- / person

Deltagarantal från fyra till sex personer.
Kursavgift: 700:- / person

-FOTOKURS MED EGENVALT TEMAVill du lära dig mer om bröllopsfotografering? Är du nyfiken på barnfotografering? Är du intresserad av bildbearbetning eller företagande?
Jag skräddarsyr även fotokurser utifrån dina önskemål. Två timmars fotokurs med inriktning efter önskemål 950:- / person. Inget krav på varken
förkunskaper eller deltagarantal. Varmt välkommen att höra av dig!
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