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Et godt og dyrt kamera gør det 
ikke alene: Tag på kursus og få 
bedre billeder! 

Lær jeres digitalkamera bedre at 
kende. Få sat ord på og forstå de te-
kniske begreber i digital fotografering. 
Se motiver og foretag de kreative valg, 
når du tager dit billede. I lærer digital 
billedbehandling hvor I lærer at be-
skære og fintune jeres billeder. Juser-
ingerne giver flotte resultater og I lærer 
at give førstehjælp, så en “katastrofe” 
gøres brugbar.

Kurset laves målretet til dig og din 
virksomhed og foregår hos Complot i 
Langerhuse på Vestkysten og eller hos 
jer. I kan selv vælge om kurset skal 
være hel eller halvdags og om I så vil 
undervises formiddag eller eftermidd-
ag. Når I er hos Complot sørger vi for 
morgenmad, frokost og eftermiddag-
skaffe.

Uanset hvor dygtig du er, så vil du med 
kurset rykke og blive dygtigere, mere 
sikker og have mere mod på at tage 
billeder.

I undervises af Henrik Vinther Krogh, 
der har fotograferet i mere end 30 
år og har arbejdet professionelt med 
billeder, film og tv de seneste mere 
end 20 år.

MODUL I - Digital fotografering
I lærer dit kamera bedre at kende. 
Hvilke programmer skal man bruge 
og er det bedst med eller uden flash? 
Vi gennemgår tekniske begreber som 
blænde, lukkertid, dybdeskarphed og 
hvidbalance. Vi kigger på farver og 
kontraster. Vi kigger på, hvad der ska-
ber et godt billede og hvordan man 
vælger de rigtige motiver. I får tom-
melfingerregler, der hjælper dig i en 
skarp situation. På kurset kommer I på 
en lille footsafari og får det ind under 
neglene. I får også “lektier” for frem 
mod modul II, så der er noget konkret 
at arbejde med.

MODUL II - Digital billedbehandling
Her lærer I om basal billedbehandling. 
Undervisningen er ikke afhængig af 
at du bruger en bestemt software, vi 
holder os til grundlæggende begreber 
og funktioner der findes i alle gængse 
billedbehandlingsprogrammer som 
Photoshop, Lightroom, Aperture, Pica-
sa eller software som følger med kam-
eraerne. Vi arbejder med forskellige 
filformater og studerer, hvor meget et 
billede kan fylde i computeren og er 
det nu nødvendigt?

Kontakt os for yderligere information 
eller hvis der er specielle ønsker til 
kurserne.

Kr. 7.995,-Op til 4 pers. ialt

Kr. 1.695,-ekstra deltager

Kr. 12.995,-
Kr. 2.695,-

MODUL I+II (2 halve dage - ialt 7 timer)

MODUL I+II (2 hele dage - ialt 14 timer)

Priserne er eksklusiv moms, gebyr på kr. 75,- og evt. kørsel a kr. 3,75 pr. km

COMPLOT

MODUL I: (fotografering)
. Opløsning og Megapixels.
. Lukkertid og blænde.
. Billedformater.
. Hvidbalance og lystyper.
. Programvalg.
. Dybdeskarphed.

. Fotografering med flash.

. Farver.

. Hvad er et godt billede.

. “De 5” til bedre billeder.

. Kompostion og motivvalg.

. Fotosafari med eget kamera.

SKRÆDDERSYET KURSUS:

MODUL II: (billedbehandling)
. Grundlæggende principper 
  for justering af billeder på PC.
. Lightroom, Aperture, 
  Photoshop, Picasa...
. Eksponering, kontrast,
  farvemætning og beskæring.

. Eksport til formater.

. Grundlæggende retouchering.

. Opløsning til forskellige formål.

. Hold styr på arkiverne.

....

Op til 4 pers. ialt

ekstra deltager


