
Kom igång som fotograf med FK Aros Grundkurs i fotografi! Lär dig att  
förbättra ditt fotograferande, bli en bättre fotograf och skapa fina bilder. Vi går 
igenom de viktigaste delarna och momenten i fotografering; arbetar med olika 
inställningar på kameran, bildbehandling och bildkomposition. 
  
Innehåll 
Vi går igenom kamerans grundläggande funktioner menyer och knappar. Du lär dig 
och blir bekväm med att ställa in ISO, slutartid, bländare och en mängd andra 
funktioner. Vi undersöker hur du kan påverka bildresultatet genom de olika 
inställningarna och hur du kan styra tekniken som fotograf för att skapa dom där 
riktigt bra bilderna. Du får lära dig vad bildbehandling i dator innebär och hur du kan 
påverka ditt resultat med bildkomposition. 
 
Upplägg 

• Vi jobbar i grupp och utbyter idéer och diskuterar våra bilder. Kursen är både 
teoretisk och praktisk med övningar och med hemuppgifter som du sedan tar 
med och får feedback på av gruppen. 

• Undervisningen utgår från din egen digitala systemkamera (dvs en kamera 
med utbytbara objektiv). Du kan även använda en kompaktkamera och 
tillgodogöra dig det mesta av kursen. Eventuella uppehåll bestäms i samråd 
mellan kursledare och deltagare. 

• Kursen kommer att ha 8 kurstillfällen, en gång per vecka med uppehåll för ev. 
helgdag. 

• Kurstillfällen blir tisdagar kl.18.30 i klubblokalen på Källhagsgatan 4A i 
Västerås med kursstart 2018-09-???? Kursstarten är preliminär och kan 
komma att ändras. 

. 
Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs. 
 
Kursledare 
Lars Lundqvist och Stefan Nilsson, entusiastiska amatörfotografer och medlemmar i 
FK Aros i Västerås sedan många år. Dom har deltagit i lokala utställningar bl.a. i 
konstmuséet Karlsgatan 2 och dom har hållit flera kurser för klubbens medlemmar i 
olika ämnen i fotografi. 
 
Kursmaterial 
Vi använder ett digitalt kursmaterial som du får tillgång till på kursen. 
 
Bra att veta 
• Ta med din systemkamera och objektiv till första sammankomsten. 
• Ta gärna med din instruktionsbok, den kan vara ett bra stöd. 
• För deltagande skall du vara medlem i Fotoklubben Aros. Om du vill bli medlem 

betalar du in 350:- i medlemsavgift till pg 94 93 36-2.Obs! uppge ditt namn, e-
postadress och telefonnummer vid betalningen. 

• Avgift för kursen är 500:-.som betalas in före starten till pg 94 93 36-2. Obs! 
Uppge ditt namn vid betalningen. 

	


