
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

Formålet med kurset “Den gode 

start” er at sende dig på rejsen: At 

blive en bedre fotograf. Du får et 

solidt kendskab til grundlæggende 

elementer I fotografering. Du bliver 

ikke mesterfotograf på to søndage, 

men du tager første skridt 

DEN GODE 
START 
Fotokursus for begyndere 

 

HDRfoto.dk 

 

Digital fotografering har aldrig været 

lettere og i modsætning til andre foto-

bøger, kræver denne bog intet forudgå-

ende kendskab til digital fotografering. 

 

Den grundlæggende teknik bliver for-

klaret til bunds: alt fra objektiver, udstyr 

og kameratyper til fokus, landskabsfo-

tografering og portrætfotografering (og 

meget mere) gennemgås. 

 

Køb bogen i din boghandler eller  

direkte fra forlaget: Libris.dk 



Det praktiske 
Pris: Det koster kr. 800.– for begge søndage (kl. 

10:00 til kl. 15:00). Tilmelding med mail til 

john@hdrfoto.dk. Så modtager du en mail med 

besked om betaling osv.  

Mad & drikke: Du får kaffe/te og lidt kager—

derudover sørger du selv for mad & drikke. 

Deltagere: For at sikre, at der er tid til spørgs-

mål og til at hjælpe hver enkelt, vil der være 

maks. tolv personer på kurset.  

Husk: Medbring kamera, ekstra objektiver, 

hvis du har, og din computer.  

Sted: Kurserne afholdes på: 

Thyregodsvej 1, kælderen; 2500 Valby 

Det er tæt på Valbystation. Der er parkeringsmu-

ligheder i området, men det er tit svært at finde 

ledige pladser. Nu er du advaret.  

 

 

Kurset 
Kurset afholdes over to søndage. Første søndag 

handler om kameraet og objektiverne og anden 

søndag handler om komposition, flash og efter-

behandling. Formen veksler imellem oplæg og 

praktiske øvelser . Du skal derfor have både ka-

mera og computer med. Det spiller ingen rolle 

om du fotograferer med et kompaktkamera eller 

et DSLR. Det vigtige er, at du har lyst til at lære 

og blive bedre.  

Første søndag 

Kamera, objektiv og teknik: ISO, blænde, 

brændvidde, lukkertid, hvidbalance, auto, 

A, S, P, scener og mere. Der er oplæg og 

godt med praktiske øvelser.  

Anden søndag 

Komposition, flash og efterbehandling: 

Det gyldne snit, diagonaler, baggrund, 

flash, hvidbalance, Facebook, crop, re-

size, skarphed osv. Igen vil der være 

oplæg og der vil være praktiske øvelser.  

Den gode start 
Fotografering er i dag mere populært end nogen-

sinde før. Vi har de tekniske muligheder for at 

tage billeder som professionelle. Alligevel er en 

del begyndere ikke  helt tilfredse med resultater-

ne. Der er røde øjne fra flash, flade farver i land-

skabets  og både sol og himmel er bare hvidt i 

hvidt  Det er plads til forbedringer.  

På kurset ”Den gode start” får du grundig indfø-

ring i alle de vigtige begreber, og du får den på et 

niveau, som er til at forstå. Vi taler om brændvid-

de, blændetal, ISO og lukkertid. Vi taler om ud-

styr: Kamera, flash, stativ, objektiver osv. Og du 

får undervejs en række opgaver, så du får tingene 

ind under huden ved at gøre det selv.  

Sammen vil vi se på portrætter, landskabsbilleder, 

billeder af arkitektur, makrobilleder mm. og vi 

kommer også ind på lettere efterbehandling af 

billederne i computeren.  

Du bliver ikke mesterfotograf på to dage, men du 

får styr på de grundlæggende funktioner og en 

masse gode råd at komme videre med.  

 

John Nyberg 

fotograf, foredragsholder og forfatter 

john@hdrfoto.dk 
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