
Side 1 / 4

© Medieskolerne, Media College Denmark · Skaldehøjvej 2, DK 8800 Viborg · 86 67 50 55 · mail@medieskolerne.dk · www.medieskolerne.dk

Medieskolerne, Media College Denmark

Kurser, 2016. Undervisere: Ragne Sigmond / Jacob Ravn

11.-13. maj

Kursus i posering og gruppeopstillinger

  Vi studerer og arbejder med posering af kroppen: Halvfigur og helfigur, og med udgangspunkt 
i de fotografisk kommunikative overvejelser omkring posering af kvinder i bogen 'Se her!' og 
kapitlet 'Mennesket i billedet'. Vi vil variere med kompositioner af én og flere personer sammen.  
 
Hvad er en dårlig posering, og hvorfor? Hvad er god posering? Vi kigger også specifikt på god og 
dårlig håndposering og studerer valg af lysretning og lampeafstand i forhold til forskellige stør-
relser på opstillinger. 
 
Foruden flere kortere foredrag, så vil deltagerne afprøve teori i praksis med øvelser, både i eksiste-
rende lys og med flash i atelier. Øvelser hvor man bruger hinanden som modeller og øvelser hvor 
man får tildelt modeller. Spændvidden går dermed fra de klassiske portrætposeringer til iscenesat 
modefoto. 

Underviser: Ragne Kristine Sigmond
Onsdag-fredag, 11.-13. maj (9.00-15.30)
Sted: Medieskolernes atelierlokaler
Pris: 4.350,- ex. moms (inkl. frokost, kaffe/te)

11.-13. maj

Kursus i brug af håndflash on location
  Der kan være mange grunde til hvorfor håndflashen sjældent kommer op af kameratasken. Er 

man som fotograf lidt rusten eller usikker i brugen af håndflash, bliver flashen ofte liggende i 
tasken. Det vil vi på dette kursus lave om på, og klæde fotografen på til at kunne få gode person-
portrætter i kassen – hver gang. 

  Vi vil i løbet af kurset én gang for alle få matematikken på plads omkring ledetal, blænde og luk-
kertid. Men en ting er matematik, en anden er det gode billede. Derfor vil vi arbejde meget med 
lysretning, belysningskontrast og toneseparation, der kan understøtte forskellige udtryk i portrætter. 
 
Alt sker i en skøn blanding af teori og praksis, hvor vi skal ud og prøve tingene af. Ude i marken 
vil vi desuden øve komposition og posering – egenskaber ved fotografiet man kan bruge i alle de 
fotografiske genrer. Til slut vil vi se nærmere på hvordan vi kan arbejde mere kreativt med flashfo-
tografering, herunder at fotografere med flere flash i en optagelse. 

Underviser: Jacob Christensen Ravn
Onsdag-fredag, 11.-13. maj (9.00-15.30, fredag til 14.00)
Sted: Medieskolernes / On location
Pris: 4.350,- ex. moms (inkl. frokost, kaffe/te)

Fotografafdelingen

Tilmelding på side 4

Tilmelding på side 4
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Medieskolerne, Media College Denmark

Kurser 2016. Underviser: Ragne Sigmond

23.-25. maj

Trin 1 Lysundervisning. Portrætfotografering i atelier

  Hvad skaber et godt, kommunikativt portræt udover en god personinstruktion? Hvordan kan 
man blive bevidst om god posering i forhold til lys og lave en plan for fotograferingen allerede 
inden kunden fotograferes, blot ved at studere ansigtsopbygning og kropsform? 

  Beskrivelse: Vi arbejder med emner som: idealisterende kontra karakteriserende lyslægning, fladt 
kontra formgivende og karakterfuldt lys. Kort fortalt: Hvor skal lamperne stå? Hvor meget skal de 
lyse? Summa summarum: Den teknik der skal ligge på rygraden, når man portrætterer en person. 

  Dette er et intensivt 3-dagers kursus som passer for udøvende fotografer der ønsker øget bevidst-
hed om betydningen af toneseparation, lysretning og belysningskontrast.

Underviser: Ragne Kristine Sigmond
Mandag-onsdag, 23.-25. maj (9.00-15.30)
Sted: Medieskolernes atelierlokaler
Pris: 4.350,- ex. moms (inkl. frokost, kaffe/te)

15.-17. juni

Trin 2 Lysundervisning. Portrætfotografering i atelier

  Dette er et intensivt 3-dagers kursus, der arbejder videre med den belysningsteknik, som trin nr 1 
omhandler. Vi studerer forskellige lyskarakterer for at få en bevidsthed om, hvornår vi skal vælge 
den ene type lys som hovedlampe kontra en anden. 
 
Vi studerer forskelle i det belyste areal, skygger og reflekser i jagten på en reflektor, der passer be-
dest til det givne formål – det være sig det iscenesatte portræt eller et modebillede. Her arbejder 
vi også med større set-up af lamper. Hvilke lamper skal vi så vælge, og hvorfor? Vi øver lys på 
hinanden og på tildelte modeller. 

  Dette 3-dages kursus passer for udøvende fotografer, der ønsker en øget bevidsthed omkring belys-
ningsteknik og som har brancheerfaring og/ eller har gennemført et kursus trin 1 i år eller tidligere år. 
Denne step by step- lysteori kan i øvrigt overføres til stil-life billeder.

Underviser: Ragne Kristine Sigmond
Onsdag-fredag, 15.-17. juni (9.00-15.30, fredag til 14.00)
Sted: Medieskolernes atelierlokaler
Pris: 4.350,- ex. moms (inkl. frokost, kaffe/te)

Fotografafdelingen

Tilmelding på side 4

Tilmelding på side 4
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Medieskolerne, Media College Denmark

Kurser 2016. Underviser: Ragne Sigmond

22.-24. juni

Trin 3 Grib til belysningsalternativerne
  
  Har du oplevet at være på rejse, hvor du finder nogle flotte motiver, men føler dig begrænset, 

hvis det dyre flashudstyr ikke er med i bagagen? Så er muligheden her til at lære alternative be-
lysningsmetoder. Lære at bedre udnytte det eksisterende lys eller i mørkere omgivelser: at gribe til 
rimelige belysningsalternativer – som en lommelygt eller skrivebordslampe på hotelværelset. 

  Nøglen til anderledes og eventyrlige billeder behøver ikke at betyde store udgifter på udstyrsfron-
ten. Det ligger i kombinationen af enkel lysværktøj og kunnen om lysretninger og et bevidst valg 
af den rigtige kontrast. Derfor starter vi med at kigge på hvordan man laver de gode personpor-
trætter i eksisterende lys. 
 
Den første dag med teori og praktiske eksempler vil lægge grundlaget for forståelsen for lysmaling.  

  På kursets anden dag vil Ragne holde et foredrag om inspirationskilder til – og om teknikken 
bagved hendes lysmalerprojekter. Derefter vil hun vise med praktiske eksemper, hvordan man 
planlægger et forløb med lang eksponering og hvad man skal tænke over i forhold til lysretning 
og belysningskontrast. Via demonstration af forskellige lysmalerværktøj, vil hun vise hvordan man 
ude eller inde lysmaler med forskellige typer lommelygte samt hvordan man med enkle greb kan 
lave de flotteste billeder med den typiske skrivebordslampe eller lysmale med en typisk Speed-
light flash. Ragne vil også vise eksempler fra egne projekter, samt demonstrere, hvordan man kan 
kombinere flash og eksisterende rumbelysning på en spændende måde. 
 

  Hoveddelen af workshoppen vil være 'hands on' hvor vi fokuserer på personportrætter, og hvor 
den enkelte deltager i mindre grupper får praktiseret lysmaling på en model, under vejledning og 
råd fra Ragne. Dagerne afsluttes med at vi kigger på deltagernes udvalgte billeder. 

  Deltagerne må gerne have grundlæggende kunnen om formgivende lyslægning med flash / dagslys. 
   

Udstyr: Medbring kamera med mulighed for eksponering på op til et minut, minnekort og et 
stabilt kamerastativ samt en eller flere lommelygter (Til atelierfoto vil 'almindelig styrke' være OK). 

 
Ragne medbringer nogle rekvisitter, men det vil ikke være nok til alle. Derfor kan den enkelte del-
tager med fordel medbringe noget fra 'gemmeren': f.eks. nogle sjove props eller noget interes-
sant tøj, som kunne være spændende at beklæde en model med.

Underviser: Ragne Kristine Sigmond
Onsdag-fredag, 22.-24. juni (9.00-15.30, fredag til 14.00)
Sted: Medieskolernes atelierlokaler
Pris: 4.350,- ex. moms (inkl. frokost, kaffe/te) Tilmelding på side 4
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Medieskolerne, Media College Denmark

  Du kan udfylde blanketten på skærmen – printe og underskrive den og sende den til Medieskolerne med 

posten. Blanketten må også gerne udfyldes i hånden. Brug venligst blokbogstaver. Medsend IKKE side 1 og 2.

  Jeg ønsker at tilmelde mig følgende af omstående kurser:

     11.-13. maj. Kursus i posering og gruppeopstillinger. Ragne Sigmond.

     11.-13. maj. Kursus i brug af håndflash on location. Jacob Ravn.

      23.-25. maj. Trin 1 Lysundervisning. Portrætfotografering i atelier. Ragne Sigmond.

     15.-17. juni. Trin 2 Lysundervisning. Portrætfotografering i atelier. Ragne Sigmond.

      22.-24. juni. Grib til belysningsalternativerne. Ragne Sigmond.

  Deltagers navn:

  Adresse:

  Postnummer:                           by:

  Telefon / mobil:

  e-mail:

  Faktureringsoplysninger

  Deltagers CPR.nr.:

     Jeg betaler selv for kurset.

     Mit arbejdssted betaler for kurset.

  Institutionsnavn:

  CVR.nr. / SE.nr.:

  EAN.nr.:

                           Underskrift, kursist                                                  Underskrift, arbejdssted

Tilmeldingsblanket
Tilmeldingen er bindende!

Fotografafdelingen
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