
Fotograferna Anna Ulmestrand, och Magnus Reneflot inbjuder till fotoworkshop i vackra 
Bohuslän. Under 3 dagar kommer vi dela med sig av oss själva och våra fotografiska erfar-
enheter. Vi kommer väcker din nyfikenhet, inspirera och guida dig att se mönster i stort sett 

var som helst. Fokus ligger på att skapa istället för att rent avbilda. Kursen vänder sig till dem 
som vill tillbringa en helg till att bli en bättre fotograf och består av teoretiska och praktiska 

delar med uppgifter enskilt eller i grupp.

Genom bildspel, diskussioner, specialisering, praktiska 
övningar och spännande uppgifter som får dig öppna 
ögonen för ämnen som kanske gått dig förbi för att sedan 
diskutera lösningen på uppgifterna och gemensamt 
granska varandras bilder med engagemang och tolerans.
Vi kommer att lära ut tekniker som förenklar och förbättrar 
och som ger det uttryck som bäst återger det du upplevt. 

Magnus Reneflot:

Är bosatt i Siggerud utanför Oslo. Magnus är en medlem av den 
norska Natur Fotografer, där han också innehar ledande befatt-
ningar. Han är “hedersmedlem” i Biofoto, den största föreningen 
för naturfotografer och var en av grundarna av Biofoto i Sverige.
Han är en innovativ fotograf som ständigt letar efter nya sätt att 
förmedla sina upplevelser på. Han anser att motiven finns över-
allt, det handlar mest om att se, fördjupa och engagera sig. Han 
finner sina motiv för det mesta i sin egen “Närnatur”. Magnus 
har haft många utställningar hemma och utomlands och var 
projektledare för NNS stor utomhusutställning “norsk natur, vild, 
vacker och sårbar” med anledning av det internationella året 
för biologisk mångfald 2010. Utställningen har sedan dess blivit 
en vandringsutställning som fortfarande vandrar och publiceras 
också i bokform.

www.fotorefleksjoner.blogspot.com

Alla deltagare kommer att få en personlig vägledning. Vi lär 
ut vad vi själva brinner för och vill få dig att reflektera över 
vad du dras till och varför, vad du vill med dina bilder och 
vem du fotograferar för. Men mest av allt kommer vi ha kul!
Anna tar med dig till Makrots underbara värld och Magnus 
kommer att fylla ditt huvud med reflektioner, form och 
mönster!

Anna Ulmestrand:

Anna Ulmestrand är boende i Göteborg i Sverige.
Hon är sedan 10 år en hängiven makrofotograf som före-läser 
om hur man hittar kreativa bilder, även inom ett så snävt 
område som makro. Anna arbetar med reklam och vet hur man 
säljer in sitt budskap genom färg och form, ett kunnande som 
kommer väl till hands även inom foto.
Hennes bilder har ställts ut på bl a Åmåls fotofestival, 
Scandinavian Photo och Natur 2011 i Vårgårda.
Hon har föreläst på Vårgårda Natur och Camera Natura-dagen 
i Västerås och har medverkat i tidskrifter som Camera Natura, 
Kamera & Bild, samt Fotosidan Magasinet. Hon har skapat 2 
egna fotoböcker och en 3:e är på gång.  I höst kan ni även se 
henne som makrolärare hos Moderskeppet i deras guldtjänst på 
nätet.

http://ulmestrand.wordpress.com

21-23 september i Kustnära Vandrarhem i Hamburgsund
Pris 3950 sek/pers inkluderar kost och logi på Kustnära vandrarhem i dubbelrum. 
Anmälan gör senaste 15 September till Kustnära Vandrarhem, info@kustnara.com  

Bankgiro:  5029-1855. OBS!! Viktigt att din inbetalning märks med ”Fotoworkshop 21-23 sept”.

Förkunskaper: En viss kunskap om hur man använder kameran på andra inställningar än full auto.

ett aventyr i sma och stora landskap!


