
Fotografera urbana stadsmiljöer 

Redo att pröva urban photography? Följ med på en fotografisk studie av denna 
populära fotogenre. Vi hittar inspiration i otippade stadsmiljöer och letar efter mer 
eller mindre konstnärliga tolkningar av ”platsens själ”.




Mål 
Efter kursen ska du ha fått en god inblick i hur du kan gestalta och fotografera 
urbana landskap, både tekniskt och formmässigt. Du har även fått kunskap om 
andra fotografer som skildrat urbana stadsmiljöer.

Målgrupp 
Kursen för dig som passionerat fotograferar industriella och urbana platser och vill 
utveckla detta intresse.

Förkunskaper 
Du bör ha grundläggande kunskap i hur kameran fungerar när det gäller bländare, 
tid och ISO och hur dessa fungerar, dvs du behöver kunskaper motsvarande Foto 
1 eller liknande.

Beskrivning 
Kursen inleds med en bildvisning av olika fotografer och deras arbete och en 
öppen diskussion kring olika metoder och idéer och teknik kring temat. Redan 
första dagen beger vi oss till den plats som blir vår hemvist även dag två. Tredje 
tillfället ger vi varandra feedback på de bilder vi tagit. Var beredd på en hel del eget 
arbete utöver kurstid.

Kursmoment 

• Fotohistoria kring temat urbana stadsmiljöer




• Genomgång av teknik för fotografering

• Praktisk handledning på plats vid fotografering (kurstid)

• Bildkritik och återkoppling på fotograferat material

• Tips och litteratur kring ämnet


Material 
Du tar med dig egen systemkamera som kan ställas in manuellt. Det vore att 
föredra om du tar med stativ.

Undervisningsform 
Gruppen består för tillfället av begränsat antal deltagare så det går bra att hålla 
avstånd.

Kursledare 
Danish Saroee är frilansfotograf och verksam sedan 1990. Danish har lång 
erfarenhet av undervisning och handledning i fotoprojekt. Han har hållit nationella 
och internationella workshop.


Om Covid-19

Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska 
smittspridningen. Det innebär att vi använder oss av myndighetens 
riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster, för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder. Generellt innebär detta att vi är 
noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och 
regelbundet. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Vi anpassar även 
gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra.

Utöver detta gäller att om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta - se 
Vårdguiden för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att 
komma till din kurs.

För att löpande förhålla oss till eventuella nya rekommendationer ifrån 
Folkhälsomyndigheten kommer vi att fatta beslut om kursens genomförande först 
1-2 veckor innan kursstart.


Tillfällen 
3

Studietimmar 
12

Pris 
1950 kr



