Landskapsfotokurs vid Halen och
Mörrumsån 13-15/10 2017
Välkommen till en helg fylld med fotografiska utmaningar och upplevelser. Vi bor mitt i Harry
Martisons barndomslandskap när höstfärgerna är som vackrast. Du kommer att få testa olika
typer av landskapsfoto: rörligt vatten, utsikter, skog, slåtteräng, beteslandskap, hamlade träd och
sjöar.
Vi besöker ”Blekinges vackraste utsikt” vid Halen, Holjeån (chans att plåta kungsfiskare), Mörrumsån mm. Många olika naturfotopärlor hinner vi med, dessutom ett besök på Harry Martinsonmuséet i Jämshög. Vi tar avstamp i klassiska danska landskapsmålare och Ansel Adams ikoniska
landskapsfoton för att få en ingång i att skildra ett landskap.
Ambitionen är att alla deltagare skall känna att de blivit coachade och utvecklats under helgen. Vi
lägger fokus kring hur man kan tänka när det gäller komposition, ljus, sätt att jobba mm. Ni kommer att få feed-back på era bilder och tips om hur ni kan gå vidare.
Vi kommer att jobba både inomhus med att titta på bilder och diskutera hur man har tänkt mm.,
men också ute och praktisera på riktigt. Glöm därför inte att packa ner kläder så ni klarar er om
det skulle vara kallt. Termos och stativ är också bra.
Det är bra om ni har med egen dator så ni kan göra lite bildbehandling av de bilder vi tar under helgen. Vi kommer att titta på våra bilder bl.a. på söndagen. Tips om bildbehandling i bl.a.
Lightroom och Photoshop.

Program

Fredag 13/10
17:00 Samling vid B&B Villa Liljenborg, Jämshög. Vi börjar inne med fototips där tänket kring
själva bilden står i centrum. Vi pratar om hur man kan jobba under morgondagens fotografering mm. En kvällsfototur i närområdet vid Halen.
Middag
Lördag 14/10
Frukost
Fm: Vi är ute och testar olika tekniker och sätt att tänka i området kring Halen, Holjeån och
Mörrumsån..
Lunch under dagen, troligen i Mörrum. På em. fortsätter vi att fotografera.
Middag.
På kvällen så hinner vi med att kolla på lite olika datorprogram. Vi tittar på olika arbetsflöden från minneskort till bildspel. Kvällsfototur.
Söndag 15/10
Frukost
Fm. Vi redigerar gårdagens bilder och jag
hjälper er att få ut mesta möjliga av era
bilder.
Vi avrundar ca 12:00.
Kostnad 3200 kr. I detta ingår boende i dubbelrum
på Villa Liljenborg och alla måltider utom
lördag lunch. Enkelrumstillägg 500 kr.
Max 12 deltagare.
Anmälan till: info@skogsfru.se
Välkomna!
/Mikael

