
Iphone fotokursus for kunsthåndværkere 
v. fotograf og billedkunstner Henrik Bøegh 

internat torsdag den 14.11. - søndag den 17.11.2019

Du lærer:
at tage billeder i professionel kvalitet med din Iphone 
• at justere og måle lys 
• at bruge det forhåndenværende lys
• at bruge indstillingsmulighederne i telefonen optimalt
• om komposition og udvælgelse 
• at redigere og rette i billederne med Iphonens indbyggede værktøjer og med 

nyttige apps 
• at organisere billederne i mapper og albums og meget mere, for vi løser opgaver, 

gennemgår billeder, kigger på nyttige apps og diskuterer, hvordan vi kan optim-
ere billederne til formålet. Sideløbende øser Henrik af sine erfaringer og giver 
staldtips. 

Du skal medbringe:
• Fuld opladet Iphone, oplader og hovedtelefoner
• Usb stik
• 1 eller flere af dine originalværker som du skal bruge til fotoøvelser

Og kun, hvis du har det, så medbring gerne
• fotostativ med holder til telefon
• Blue tooth fjernbetjening
• Ipad til redigering

Sted: Fjordhus Bed & Breakfast med tre overnatninger med morgenmad – Fjordhus ligger på hjerteøen Orø midt i Isefjorden 
med færgeforbindelse fra Holbæk og Hammer Bakker. Ankomst den 14, november med færgen fra Holbæk 16:55 til Orø eller 
med kabelfærgen fra Hammer Bakker kl. 17.00. Afrejse fra Orø 17. november med færgen fra Orø havn kl. 12:30.

Pris:
- kursus: kr. 1.400,00 inkl. moms undervisning fredag og lørdag
- Indlogering i 2-sengs værelse med morgenmad kr. 1.400,00 inkl. moms (tillæg for enkeltværelse kr. 300,00)
- Forplejning: frokost og dagens ret fredag + frokost og 3-retters menu lørdag på Hotel Orø kro, ialt  kr. 600,00 

fra proces til resultat

Lær’ at tage bedre billeder af dine 
kunstværker med din Iphone. Flere og 
flere tager billeder med deres 
smartphone, for hvem gider slæbe 
rundt med tunge kameraer i dag, hvor 
kvaliteten af kameraet i de nyere 
smartphones er så god, at vi kan tage 
billeder i professionel kvalitet? 

Henrik Bøegh har igennem mere end 
30 år undervist i fotografi og 
fotograferet over hele verden. Han har 
strikket et intensivt Iphone fotokursus 
sammen for kunsthåndværkere, der 
gerne vil præsentere deres værker 
på hjemmesider, i kataloger, i bøger, 
postkort osv.

Max 8 deltagere

Tilmelding og yderligere information hos vores vært,  
Martin Bruggisser, fjordhus60@gmail.com eller på mobil 2342 8367


