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Lär dig tänka kreativt med kameran Fotografering och fotokonst upplever just nu en boom i Sverige.
Fotomässor och fotoutställningar lockar storpublik. Det säljs digitalkameror som aldrig förr. Av de sociala
medierna är Instagram särskilt populärt. Alla tar bilder. Hela tiden. Men vad utmärker en bra bild? Vad
handlar fotografering om egentligen? Många grundböcker blir lätt alltför tekniska.
De fastnar i resonemang om objektivets brännvidd, bländaröppning, iso-tal och slutartider.
För att bli en bättre fotograf bör du tänka mer på hur du ska gestalta dina bilder. Fotografen och fotoläraren
Markus Wäger fokuserar i sin bok på fyra kreativa aspekter: perspektiv, skärpa, exponering och komposition.
Wäger förklarar, enkelt och praktiskt, steg för steg, hur du blir en bättre fotograf. Han är en driven pedagog
som tycker om att undervisa, förklara och inspirera.
Författaren Österrikaren Markus Wäger är en framgångsrik fotograf och fotolärare. Hans workshops är
välbesökta och han har hjälpt hundratals fotografer att utveckla sitt bildspråk via online-kurser på nätet. Wäger
är en internationellt erkänd företrädare för fotografisk gestaltning. Han har skrivit många böcker, varav
Kreativ fotografering är den första som översatts till svenska. Upptäck mer: www.markuswaeger.com
Johan är ägare och VD av Storköksbyrån. Canon PowerShot G7 X Mark II, er et kamera i lommeformat, der
tager smukke, skarpe billeder og stabile film i enhver situation i. Om Boudoir Studio. Fotograf i Nyköping &

Stockholm som gör professionella fotografier av människor, produkter och företag. Han har arbetat som
Storkökskonsult sedan 2007. Gör din bröllopsfest extra minnesvärd med hjälp av vackra
bröllopsdekorationer. Trevlig fotograf och kalasbra bilder. 300,-Special fotografering.
Finns inget mer att önska och ingen tvekan om att vi använder oss av Fredrik.
Wernersson Idé är kommunikationsbyrån i Falkenberg som erbjuder projektledning och skräddarsydda
lösningar inom marknadsföring och kommunikation. I studion finns en del för naturligt ljus och en del för
fotografering med blixtar. Oversigt over alle gratis babypakker, baby startpakker, velkomstgaver og
vareprøver til gravide, børn og baby. Varje färdigt projekt gör oss mer hungriga, hungriga på nya
visualiseringar, fotograferingar, planritningar, områdeskartor och på fler trappsteg i trapporna.
Utbildad vid Umeå Universitet, Miljö- och Hälsoskydds- programmet. Lär dig skriva låtar, utveckla din
förmåga att skriva sånger.
Fotografering op til 5 personer.

