
FOTOKURS
Agrihotel Roero, Piemonte
27.04 - 03.05 2015

Om kursleksjonene

Fotokurset er lagt opp slik at 
man kan velge eller velge bort 
kursleksjoner etter behov. 
Noen vil gjerne styre tid og 
fokus selv, mens andre liker å 
bli guidet trinn for trinn.

Dag 1

Om kursleksjonene

Fotokurset er lagt opp slik at 
man kan velge eller velge bort 
kursleksjoner etter behov. 
Noen vil gjerne styre tid og 
fokus selv, mens andre liker å 
bli guidet trinn for trinn.

Ankomst med fly.Transport med 
buss til Agrihotel
Roero. Aperitivo (forfriskning) 
ved ankomst
Inkvartering og 
velkomstsamling
18:30 Middag på hotellet

Om kursleksjonene

Fotokurset er lagt opp slik at 
man kan velge eller velge bort 
kursleksjoner etter behov. 
Noen vil gjerne styre tid og 
fokus selv, mens andre liker å 
bli guidet trinn for trinn.

Varighet Aktiviteter

20:30 -2130 Introduksjon til 
fotokurset

1 time Komposisjon og/eller fortelling
Sette opp kamera til å 
fotografere både jpg og RAW 
samtidig.

Dag 2
08:30 Frokostbuffet
10:00 - 1300 Fotokurs 1 time Grunnleggende 

kameraforståelse
Blender, lukker og ISO

2 timer Blenderstyring av kamera for å 
oppnå dybdeskarphet ved 
landskap eller -uskarphet ved 
fotografering av mennesker, 
blomster og andre objekter. (M 
eller A/Av)

13:00 Lunsj på hotellet
15:00 Vandretur i Montà Tur med fotoutfordringer for å 

feste formiddagens 
undervisning.

feks langs Sentiero Religioso
19:00 Middag på hotellet
20:30 -2230 Fotokurs 2 timer Ta bilde i svakt lys med og uten 

diverse blitsløsninger

Dag 3
08:00 Frokostbuffet Tur med fotoutfordringer.



09:00 Guidet rundtur i Roero/
Langhe med besøk i 
sjarmerende
landsbyer som feks Neive, 
Barbaresco, La Morra med felles
lunsj undervegs.
19:00 Middag på hotellet
20:30 -2230 Fotokurs 2 timer Lukkerstyring av kamera. M eller 

T/Tv
Nattfotografering med lang 
lukkertid.
Male med lys (Belyse motivet om 
natta ved lykter)

Dag 4
08:30 Frokostbuffet
09:30 Fotokurs 1 time Lukkerstyring - Fryse bevegelser

2,5 timer Makrofotografering med 
mellomringer eller makrolinse.

13:00 Lunsj på egenhånd i 
Montà
15:00 Sykkeltur
feks Montà-Santo Stefano-
Canale-Montà
19:00 Middag på hotellet
20:30 -2230Fotokurs 2 timer Vi ser på hverandres bilder. Hver 

deltaker leverer inn to 
blinkskudd og to problembilder 
for diskusjon i plenum.

Dag 5
08:30 Frokostbuffet
09:30 Fotokurs 3,5 timer Få orden på bildene dine. Litt 

om organisering av digitale foto. 
Lightroom som 
bildeorganiseringsverktøy

13:00 Lunsj på hotellet
14:00 Fotografering, hvile eller annen 

aktivitet etter behov
17:00 Besøk hos vingården 
Malvirà



19:30 Middag på Villa Tiboldi, 
eventyrlig plassert midt i 
Malviràs
vinmarker
Dag 6
08:30 Frokostbuffet
09:30 Fotokurs 3,5 timer Få mer ut av bildene dine. 

Lightroom som 
bilderedigeringsverktøy

13:00 Lunsj på hotellet
14:00 Fotografering, hvile eller annen 

aktivitet etter behov
19:00 Festmiddag på hotellet
Dag 7
08:30 Frokostbuffet
10:00 Avreise. Transport til 
flyplass.


