
Att fotografera med mobiltelefon

Inbjudan till kurs i
fotografering med mobiltelefon

Fotografier är en viktig del av ett företags kommunikation och för att bli mer effektiv i sin bildkommunika-
tion och för att kunna ta foton som uppfyller talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” är det viktigt att väs-
sa sina fotokunskaper.  Därför bjuder projektet Gränsen som attraktion, som drivs av Svinesundskommittén 
och Visit Østfold, in till en kurs i fotografering med mobilkamera.

Kursledare är fotograf Mona Nordøy och kursen kommer att fokuserar på lära sig att ta så bra foton som 
möjligt med arbetsverktyget som oftast finns med i fickan - mobiltelefonen. Mona Nordøy har jobbet som 
fotograf siden 1998 både utenlands og innenlands – med alt fra bedrifter til kjente norske personligheter. 
Dette kurset vil lære deg små triks som fotolys, komposisjon, vinkler, selfies, redigeringsapper, bilder til so-
siale medier og stemningsbilder – alt du trenger for å lokke enda flere gjester til nettopp deg og din bedrift.

Inför kursen
- ta med en laddad mobiltelefon
- ladda ner apparna Snapseed och Lensdistortions

Mandag 23.september  kl.10:00-13:00 • Inspiria Science Center, Sarpsborg
Mandag 23.september  kl.14:00-17:00 • Inspiria Science Center, Sarpsborg
Tirsdag  24.september  kl.09:00-12:00  • Håveruds Hotell, Håverud

För mer info kontakta:
Louise Robertsson  •  + 46 70 614 74 54  •  louise@svinesundskommitten.com
Liv Lindskog  •  +47 69 19 09 80  •  liv@visithalden.com
Dagen är kostnadsfri men vid uteblivet besök debiteras 500 kronor per person.

Varmt välkommen!

Klicka på vald länk för anmälan.
Antalet platser är begränsade och det är först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdag er 18.september.

Inspiria 23.september
10:00-13:00

Inspiria 23.september 
14:00-17:00

Håverud 24.sept
09:00-12:00

Denna kurs riktar sig mot besöksnäringsföretag som är medlemmar i Tanum Turist, Dalslands Turist, Halden 
Turist, isarpsborg, Visit Fredrikstad og Hvaler, Visit Indre Østfold eller är aktiva inom Strömstads kommun. 
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