
F O T O G R A F E R I N G 

Vi er rigtig mange som elsker både blomster og 

fotografering – og endnu mere kombinationen 

af blomster og fotografering.  

Blomster er små kunstværker og du behøver 

ikke meget udstyr for at kunne tage de smuk-

keste blomsterbilleder.  

Workshoppen giver dig oplæg om:  

 

 Kamera og udstyr  

 Komposition og Lyssætning  

 Kameraets indstillinger  

 Efterbehandling  

 

Og du får lejlighed til at prøve det hele af på 

nogle blomsterarrangementer, som jeg har 

stillet op. Der er dels blomster med lys fra en 

flash (der ligner solen), blomster der står i 

svagt lys samt blomster med en mere kreativ 

opstilling med studieflashes.  

Workshoppen indeholder  

 Oplæg om kamera & udstyr. Vi ser nær-

mere på makroobjektiver, kameraer og 

flashes.  

 Oplæg om komposition & lysætning. Vi 

ser nærmere på kompositionsregler og 

blomsterfotografering under forskellige 

lysforhold.  

 Oplæg om kameraets indstillinger. Vi 

gennemgår de mest basale funktioner 

og indstillinger i dit kamera.  

 Praktisk afprøven ud fra konkrete opga-

ver med fokus på blomster og lys.  

 Oplæg om efterbehandling. Vi gennem-

går: beskæring, skarphed, dybdeskarp-

hed, bokeh, støj samt brug af billeder 

på nettet – herunder på Facebook.  

Workshoppen tager fem timer inkl. pauser. Du 

må gerne være nybegynder, men du vil få mest 

ud af workshoppen, hvis du allerede kender til 

begreber som ISO, Brændvidde, Blænde og 

Lukkertid .  

Du får lejlighed til at prøve at fotografere med 

flash—både den i dit kamera, hvis du har en 

ekstra og studieflashes (som jeg sørger for).  

Det med stort  

Workshoppen Blomsterfotograf henvender sig 

til begynderne og til de let øvede.  

For at der er tid til alle undervejs i workshop-

pen begrænses antallet af deltagere til 12. Så 

er der tid til spørgsmål og det vil være muligt 

for alle at afprøve de to-tre blomsterarrange-

menter.  

Tilmelding er efter ”først-til-mølle” princippet. 

Det er betaling af kursusafgift, der bestemmer 

”først”. Hvis jeg aflyser et kursus får du selvføl-

gelig pengene tilbage.  

Afmelder du dig under en uge før kursusstart, 

får du ikke noget tilbage. Afmelder du dig mel-

lem 1 og 2 uger før kursusstart, får du 50% 

tillbage. Afmelder du dig over to uger før work-

shoppens start, får du alle pengene tilbage.   

B
 L

 O
 M

 S
 T

 E
 R

  


