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Produktfotografering 
Bilder til Internett, hjemmeside, sosiale medier, 
nettbutikk, nyhetsbrev? Eller trykksaker, plakater, 
brosjyrer, kataloger, rollups?  

Et grunnleggende fotokurs kan være en god investering! 

Atle Ilsaas holder innføringskurs i produktfotografering 
Galleri EKG i Strandgata 71, Hamar. Del I mandag den. og 
8. feb. Del II 15. feb. Begge dager kl. 9-16. Kursavgift Del 
I: kr 1 900.  Kursavgift Del I + II: 2900. Kun Del II: 1900. Ta 
kontakt med Atle pr. ailsaas@online.no  eller på mobil. 
970 36 252 for nærmere informasjon eller påmelding. 

Påmelding kan også gjøres til www.galleriEKG.no.  
Begrenset antall plasser: 8.  Forkunnskaper: elementært 
datakyndig. 

 Bring med eget kamera eller smarttelefon (og stativ hvis 
du har) til Del I. Del II krever PC laptop/MacBook med 
Photoshop installert (gratis prøveversjon tilgjengelig på 
nett www.adobe.com). Og ikke minst: Ta gjerne med  en 
eller fler gjenstander å fotografere!   

Velkommen!
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Kursinnhold:

Lysets betydning 

Del I: Lær om forskjellen på 
hvordan vi oppfatter lys versus 
kameraet, og hvordan 
kompensere dette. Hvordan 
lyssette objekter. Hvordan 
utnytte tilstedeværende lys. 
Hvordan gjøre innstillinger på 
kamera. 

Komposisjon 

Del I: Lær om komposisjon og 
hvordan fotografere i forhold 
til sluttbruk av bildet. Hva skal 
bildet brukes til? Hva bør være 
med i bildet og hva bør ikke 
være med. Lær også litt om 
«foto-retorikk» og  visuell 
historiefortelling. 

Bildredigering  

Del II: Å velge bilder. Å lære de 
grunnleggende handlingene i 
Photoshop for optimalisering 
av bilder som skal publiseres 
på Internett eller på trykk + 
frilegging: 

FOTOKURS 
 Innføring i produktfotografering for næringsdrivende 

http://visual-works.com
http://galleriEKG.no
mailto:ailsaas@online.no
http://www.galleriEKG.no
http://www.adobe.com
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Atle Ilsaas 

Atle er yrkesfaglærer i 40% 
stilling på avdelingen Medier og 
kommunikasjon ved Hamar 
katedralskole, og engasjert som 
veileder innen foto i 
Bacheleorstudiet Digital 
Medieproduksjon ved Høgskolen 
i Hedmark, ved siden av egen 
virksomhet og engasjement i 
Galleri EKG. Atle har utviklet og 
holdt egne kurs for private, 
næringsliv og offentlig 
virksomhet innen digital 
medieproduksjon siden 2004 og 
har tidligere også jobbet frilans 
som TV-fotograf for NRK og TV2.  

Fin årstid for fotokurs. Vintermorgen i Skappels gate.  
Foto: Atle Ilsaas

Lystelt er jo kjekt å ha. På kurset gjennomgås også 
metoder for å ta gode produktfoto uten ekstra 
hjelpemidler. Det meste handler om å forstå lyset 
og beherske grunnleggende komposisjon.

Videokurs for 
næringsdrivende i 
mars måned! 
Mandagene 7. og 14. mars 
holder Atle Ilsaas kurs i enkel 
videoproduksjon i Galleri EKG. 

Klokkeslett og priser som for 
fotokurs. Opptak med iPhone 
eller minnekortbaserte video-
kameraer. Redigering på iMovie. 

Eksempler på «enkle» videoer 
på galleriEKG.no 

http://www.galleriEKG.no
http://visual-works.com
http://galleriEKG.no
http://www.galleriEKG.no

