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KREATIV FOTOGRAFI 
 

Midsommargårdens Fotoklubbs arrangerar under 2009 
kurser i det fotografiska bildspråket 

 
 
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupad dig i bildspråkets 
grunder, få en inblick i bildens filosofi och psykologi, samt arbeta 
med uppgifter som övar ditt personliga bildspråk. 
 
Kurstillfällen per termin är elva varav fem är icke lärarledda. Dessa 
möten är förberedelsemöten inför kommande lärarledda träff. 
Deltagarna delas då in i mindre grupper som tillsammans reflekterar 
över föregående undervisnings tillfälle, samt analyserar varandras 
uppgifter för redovisning inför följande hel gruppmöte. 
 
Varje kurstillfälle inleds med ett föredrag på ca en timma. 
Merparten av undervisningstiden används till att diskutera och 
analysera deltagarnas bilder. 
 
På grund av det stora intresset för våra utbildningar, under ledning 
av Stefan F Lindberg, införs under 2009 ansökan till kurserna. Du 
söker med 3-4 bilder representativa för ditt sätt att fotografera. 
Bilderna E-postas till kare_frenning@hotmail.com i storlek 72-150 
PPI .  
 
Uttagnings jury: Stefan F Lindberg, Conny Wallgren, Kåre Frenning.  
 
Du förväntas behärska din kamera teknisk samt hantera ett 
digitalt redigeringsprogram. Du bör vara inställd på att 
avsätta tid och engagemang för övningsuppgifter och 
teoretiska resonemang om bildens uttryck och innehåll.  
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 Den låga kostnad, beror bl.a. på att stiftelsen ”Midsommargården” 
inte är kommersiellt drivande. 
Kostnad: 3 500:- per termin. Väljer du att anmäla dig till båda 
terminerna kommer vi att rabattera dig. Rekommenderad kurs 
litteratur kostar ca 400 Sek och du bör vidare vara beredd på att 
inskaffa t.ex. rekommenderade böcker etc. 
 
Du som väljer att gå båda terminerna kommer att få ett Diplom på 
kursen. Vi avser att arrangera utställning för diplomerade deltagare. 
 
 
Kurstid: 3 timmar, från 18,30 till 21,30. 
Lärare: Stefan F. Lindberg 
E-post:: stefanf.lindberg@gmail.com 
 
 
Utbildningsansvariga:  
Kåre Frenning, Conny Wallgren 
Mobil Kåre: 0708-233304 
E-post: kare_frenning@hotmail.com 
Mobil Conny: 070-5625556 
E-post: conny.wallgren@ownit.nu 
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Vårterminen 2009 
 
 

1) Bildens ursprung    3/2 
2) Mellanmöte/Icke lärarlett        17/2 

 
3) Att SE                  24/2                                        
4) Mellanmöte/Icke lärarlett  10/3 
 
5) Kompositionsmodeller   17/3 
6) Mellanmöte/Icke lärarlett  31/3 

 
7) Kompositionens geometri   7/4 
8) Mellanmöte/Icke lärarlett  14/4 

 
9) Punkter och linjer   28/4 
10) Mellanmöte/Icke lärarlett  12/5 

 
11) Aktivt bildrum   19/5 

 
Sommaruppgift 
 
 
 
 
 

 
  Ansökningarna skikar du snarast och senast den 22 jan 09 
   ( Min 12 deltagare max 16 för att kursen ska fungera )  
 
 
Upplaga : 2 
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Höstterminen 2009 
 

 
1) Ljuset      8/9 
2) Mellanmöte/Icke lärarlett 22/9 

 
3) Färgen   29/9 
4) Mellanmöte/Icke lärarlett 13/10 

 
5) Fotografiska scener 20/10 
6) Mellanmöte/Icke lärarlett  3/11 

 
7) Efterarbete  10/11 
8) Mellanmöte/Icke lärarlett 17/11 

 
9) Budskap och betraktare 24/11 
10) Mellanmöte/Icke lärarlett  2/12 

 
11) Kreativitet   8/12 

 
 
 
   Ansökningstiden är from nu och sista ansöknings dag 
    22 maj 2009  
    Min 12 deltagare, max 16 deltagare, för att kursen ska 
    Fungera. 
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Workshops 
 
Du erbjuds fyra olika typer av workshop och kan välja alla eller en.  
Syftet med undervisningen är att du under intensiva dagar får 
övningsuppgifter med personlig handledning - samt i grupparbete 
analyser och tolka dina och andras fotografier.  
 
Samtliga workshop är på tre dagar, från fredag morgon till söndag 
eftermiddag. Kurstid är från 9,00 till 22,00 fredag, lördag. 9,00-
16,00 söndag.  
 
Undervisningen inleds med föredrag på ca 1,5 tim. Under dagen 
arbetar deltagarna med uppgifter. På kvällen diskuteras och 
analyseras deltagarnas fotografier. 
 
Workshopavgift: 3.500:- plus omkostnader för resor och boende. 
Väljer du att gå på samtliga workshop kommer du att bli rabatterad. 
 
Lärare: Stefan F. Lindberg 
Mobil: 0708-570203 
E-post: stefanf.lindberg@gmail.com 
 
Utbildningsansvariga: Kåre Frenning, Conny Wallgren 
Mobil Kåre: 0708-233304 
Mail: kare_frenning@hotmail.com 
Mobil Conny: 070-5625556 
Mail: conny.wallgren@ownet.nu 
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Vårterminen 2009 
 
Porträtt 
Workshopen syftar till att öva på trovärdiga och personliga 
gestaltningar. 
17/4-19/4 
 
Naturfotografi 
Workshopen syftar till att använda naturen som tolkning av känslor 
eller som symbol för inre tillstånd. 
15/5-17/5 
 
 
Höstterminen 2009 
 
Berätta med bild 
Workshopen syftar till att träna på att arbeta med fotografiska 
projekt. 
28/8-30/8 
 
Gatufotografering 
Workshopen går till någon större stad utanför Sverige och syftar till 
att träna ögonblicksbilden och med dem tolka stadens karaktär och 
stämning. 
18/9-20/9 
 

 
Anmälnings tider : vi återkommer. 
Obs : för dessa workshops gäller inte uttagning, endast anmälningar 
Behövs. Dock kommer vi att tillämpa , ”först till kvarnen” 
 


