
Hej Biofoting i Syd
Välkommen till inneträff med tema Makrofotografering lördagen 18/2 kl. 13.00 - 17.00
i Studiefrämjandets lokaler, Fabriksgatan 2A Lund (ca 500 m från stationen, se karta). 

I väntan på vårblommorna och insekterna så lär vi oss mer om närbildsfotografering 
som när det blir riktigt nära kallas makrofotografering. Vi går igenom hur man på bästa 
sätt använder den utrustning man har och vad man kan komplettera den med för att 
komma närmare och/eller få skarpare bilder. Vi fördjupar oss också i en del klassiska 
motiv och vad man bör tänka på när man fotograferar dessa. 
Curt Leidig lotsar oss igenom en värld av ovana begrepp och prylar.

Efter våra diskussioner så fikar vi för att sedan tittar på bilder. 
Vi behöver bildvisare som ska visa korta bildprogram med 20 bilder. Varje bild ska visas 
i exakt 20 sekunder, vilket ger varje fotograf 6 minuter & 40 sekunder för att presentera 
och kommentera sina bilder. (20 bilder/20 sek per bild= 6 min 40 sek). Anta 
utmaningen och anmäl dig i förväg, först till kvarn gäller. Detta sätt att visa/presentera 
sina bilder har de senaste åren använts på naturfotofestivalerna i Oslo och i Vårgårda. 
Är du osäker på det tekniska så hjälper vi till på plats.

Därefter blir det bildkritik, tag med dig 3 bilder (gärna makrobilder) på ett USB-minne 
så diskuterar och bedömer vi bilderna tillsammans.  Vi får vi se hur många vi hinner 
med.

Vi ser helst att du föranmäler din närvaro via mail men det finns lite extra fika så 
glömmer du är du välkommen ändå. 

Sänd in föranmälan till mail: tomas.hansen@comhem.se (senast 16/2)
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Studiefrämjandet, 
Fabriksgatan 2A 
222 35 Lund.

Parkera kan du göra 
inne på gården 
eller i angränsande 
gator t.ex. 
Lokförargatan.

Program
Start (13:00)

Närbilds- och makro-fotografering - teori och tips
Vi fördjupar oss i närbilds- och makro-fotograferingens värld.

Fika
Fika med tilltugg dukas fram till självkostnadspris.

Bildvisningar
Några korta bildvisningar á 20 bilder.

Bilddiskussioner
Vi diskuterar och bedömer medhavda bilder.

Avslutning (ca 17:00)

Norra gångbron 
över 

spårområdet

I samarbete med:

http://www.studieframjandet.se/
http://www.studieframjandet.se/

