
Fotoskolan

www.mullsjofolkhogskola.nu

KONST & 
formlinjen



Allmän linje 

•  Baskurs med hantverk
•  IT/Webb-kurs med   
 digitalt foto
•  Personlig assistent-kurs 
 med teckenspråk
• Internationell kurs med 
 studieresor

Konst & formlinje

•  Konst & formåret
•  Bildskolan
•  Fotoskolan
•  Keramikskolan
•  Textilskolan

Ung Tro-utbildningen

•  Vidare
•  Djupare

Volontärlinjen Global
med två olika  
inriktningar

Information om behörighet,  
ansökan, studieresor med mera 
hittar du på vår hemsida

www.mullsjofolkhogskola.nu

Sök före 5 maj!

BESÖKSADRESS Björksätersvägen 4, 565 32 Mullsjö

POSTADRESS Box 3, 565 21 Mullsjö

TELEFON 0392-374 00 fax 0392-374 04

E-POST info.mullsjo@folkbildning.net

HEMSIDA www.mullsjofolkhogskola.nu

Livet består av möten

Fotografens uppgift är ofta att 
skildra dessa möten. Dina bilder 
ska få människor att känna det du 
kände när du tog bilden. Du ska 
fånga känslor, uttryck och stämnin-
gar på bild. För att se riktigt klart 
kanske du ska sluta ögonen – höra 
ljuden, känna dofterna som bildar 
atmosfären runt ditt motiv. Inte 
konstigt att man säger att bra foto-
grafi skapar varma människor!

På kursen utvecklar du ditt eget 
bildspråk och hittar din egen nisch 

inom fotografin. Du får prova på 
krävande fotograferingar och lär 
dig behärska olika verktyg. Du 
kommer att upptäcka den värld 
som döljer sig i det analoga liksom 
i det digitala mörkrummet.

Utveckla ditt fotografiska  
uttryck

Du arbetar främst med din egen 
kamera, men i utbildningen ingår 
även fotografering med mellan- 
och storformatskamera. Du får 
återkommande tillfällen för aus-
kultation/praktik i professionell 

studio. Vi gör gemensamma besök 
på utställningar och muséer. För-
utom de ordinarie lärarna träffar 
du även gästlärare. Under hösten 
gör du en veckas studieresa. Re-
san dokumenteras och visas i en 
separatutställning på skolan. I de 
enskilda samtalen och genom de 
individuella uppgifterna, utvecklar 
och förädlar du ditt eget fotograf-
iska uttryck som du under våren 
presenterar i en portfolio. 

Nytt är att du får en introduktion i 
att filma med systemkamera.
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