
VÄLKOMMEN
TILL 

FOTOLINJEN

EN BROSCHYR FRÅN SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA



Välkommen till Fotolinjen
Sörängens Fotolinje är en bred utbildning där du fördjupar dig inom 
det  mesta som rör fotografi. Vi undervisar i konstnärlig, dokumentär, 
 och kommersiell fotografi och du får även pröva på  natur- och 
landskapsfotografering. 

Vi lägger stor vikt vid samtal, praktiska övningar och samarbeten. 
Under  utbildningen får du även möjligheter att utöka dina kunskaper 
inom valfria fotografiska områden. Fotolinjen genomför också ett 
antal studie resor under året. De senaste tre åren har elever och lärare 
gjort gemensamma fotoresor till Paris, Dublin och Warszawa. 

På följande sidor får du en inblick i vad som väntar dig under ditt 
första år som kursdeltagare på Sörängens Folkhögskola.

Välkommen till ett år fyllt med fotografiska upplevelser!

Om du har frågor får du gärna kontakta oss:
Hasse Bengtsson, linjeansvarig fotolärare
Telefon: 070-203 87 20
Email: hasse@focalfoto.com

Erik Danielsson, fotolärare
Telefon: 076-1929 333
Email: erik.danielsson.sorangen@folkbildning.net



Foto: Bengt Ljunggren, Grafica 
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Sörängen
Naturnära skola med stark kulturprofil

Sörängens folkhögskola ligger i naturskön miljö i utkanten av 
Nässjö. Själva skolområdet för tankarna till Astrid  Lindgrens 
Bullerbyn och ligger cirka 20 minuters gångväg från Nässjö 
 centrum. Bussförbindelserna med centrum är utmärkta.

Kursutbudet på Sörängen har en utpräglad kultur profil med 
 undervisning i skrivande, foto grafi, måleri, keramik och 
 animation. Det finns även allmänna kurser samt ett natur-
vetenskapligt basår.

På skolan finns cirka 70 internatboenden. Frukost, lunch och 
middag av hög kvalitet serveras normala veckodagar.



Estethuset
En kreativ plats för skolans 

visuella kursdeltagare

En av Sörängens allra nyaste byggnader, Ekängen, kallas 
vanligtvis för “Estethuset” av lärare och elever. Här 
 spenderar du som fotografistuderande mycket av din tid 
under  utbildningen. Estethuset rymmer en av  Fotolinjens 
två fotostudior, en datorsal, en konstnärsbutik samt diverse 
arbets utrymmen för utställningsproduktion. 

I Estethuset håller också skolans Estetlinje och 
 Animationslinje hus, och på nedre plan anordnas återkom-
mande elevutställningar.

Estethuset är öppet för skolans elever dygnet runt.





I Estethuset ligger en av Fotolinjens två fullt utrustade fotostudior samt arbetsutrymmen för diverse utställningsproduktion. Allt är tillgängligt för eleverna dygnet runt.

Skolans datorer innehåller alla nödvändiga program för bildbehandling och medieproduktion. På nedre plan anordnas elevutställningar.



Modefotografering
Från idé till färdig print

Under Fotolinjens modepass lär du dig att skissa fram egna 
moodboards, skaffa rekvisita och kläder, hitta  miljöer för 
fotografering och samarbeta med modeller och stylister från 
bland annat Stylistgymnasiet i Nässjö.

Fotolinjen lär ut modefotograferingen från grunden och 
målet är att du på egen hand ska kunna organisera och 
 genomföra en modefotografering från idé till färdig print.

Under modepassen arbetar vi ofta i spännande miljöer, till 
exempel de gamla och övergivna fabrikslokalerna i Nässjö 
kommun. 



Mörkrummet
Lär dig att arbeta kreativt och 

 självständigt i en helt analog miljö

Sörängens Fotolinje är en av få fotoutbildningar i Sverige 
som fortfarande erbjuder undervisning i analog fotografi. 
Skolans mörkrum är uppdelat i tre professionellt utrustade 
arbetslokaler med 14 arbetsstationer. Eleverna lär sig att på 
egen hand tar fram svartvita fotografier i olika format.

Fotolinjen lånar ut en analog kamera till varje elev och det 
finns stora möjligheter att på egen hand fördjupa sig i den 
fascinerande mörkrumstekniken.

Liksom övriga arbetslokaler på Sörängen står Fotolinjens 
mörkum öppen dygnet runt för eleverna.



Dokumentärfoto
Skildra din omvärld och berätta  

en historia med bilder

Dokumentär fotografi innebär att du skildrar verkligheten 
på ett neutralt och nyanserat sätt. På Fotolinjen får du lära 
dig  grunderna i bland annat fotojournalistik och juridik.

Du porträtterar  människor, platser och sammanhang och 
 arbetar med bilderna i en redaktionell miljö. Du lär dig att 
bildsätta artiklar, skriva kortare texter och göra research.

Du lär dig också att placera dina fotografier i en kontext, 
 exempelvis tillsammans med ljud i ett bildspel, med text i 
dagstidningsform, ett magasin eller i en fotobok.



Gestaltande fotografi
Förverkliga dina visuella idéer  

I den gestaltande och konstnärliga fotografin är det du som 
styr innehållet och utförandet. Vi hjälper dig att omsätta 
dina idéer, känslor och  berättelser till färdiga bilder.

Du använder bildredigeringsprogrammet Photoshop för 
att skapa spännande bildvärldar som du sedan printar på 
skolans storformatsskrivare.

Du får också utforska det enkla berättandet och göra 
 poetiska tolkningar av människans inre liv.

Fotolinjens projekt visas regelbundet upp för publik. 
 Under vårterminen genomför vi en större utställning i 
 Nässjö Konsthall.



Stilleben
Lär dig att ljussätta objekt  

i en professionell studiomiljö

Under Fotolinjens stillebenpass arbetar du med produkter 
och  material som glas, metall, tyg och mat.

Du lär dig att använda olika typer av ljussättningar, som 
indirekt ljus, whiteline och blackline, diffusionsljus och 
 klassiskt ljus för att lyfta fram materialens karaktär.

En typsik övning kan vara att ljussätta och fotografera ett 
fat med frukter, eller åter skapa en klassisk målning från 
1700-talet.

Från 2014 ingår även inredningsfotografering.



Exempel på  
kursmoment
n Kamerateknik
n Digital bildredigering i Photoshop
n Ljussättning i studiomiljö
n Analogt mörkrumsarbete
n Bildanalys och bildrespons
n Juridik och etik
n Tidningsformgivning i InDesign
n Utställningsproduktion
n Fotografisk historia
n Bildspelsproduktion
n Egna fotoprojekt
n Studieresor
… och mycket annat



Landskapsfoto
Skildra Smålands vackraste sidor

Räkna med tidiga morgnar och sena kvällar då vi ger 
oss ut med Hasse på natur- och landskapsfotografering i 
 om givningarna kring Nässjö, Vetlanda och Eksjö.

Vi lär oss använda morgonens släpljus och dimma för att 
fånga stämningen i natur reservatet  Röttleby  eller föreviga 
en daggdroppe på ett grässtrå. Den småländska naturen 
 rymmer allt från  idylliska sjöar och forsar till mäktiga broar.

För att komma djurlivet nära övernattar vi i kamouflerade 
gömslen och väntar tålmodigt in gryningen.



Workshops och 
studiebesök

Möt proffsen som hjälper dig 
att bli en ännu bättre fotograf

Under tiden på Sörängen kommer du att träffa en mängd 
yrkesverksamma fotografer som ger dig råd och inspiration 
så att du kan förbättra ditt bildseende, din kamera teknik 
och dina arbetsmetoder. 

Fotolinjen har för vana att minst en gång om året resa 
till Stockholm och träffa andra fotografer. Senaste åren 
har vi haft workshops med den legendariske dokumentär-
fotografen Micke Berg. Vi passar även på att träffa profes-
sionella modefotografer på plats i deras studior och givetvis 
går vi på så många utställningar vi kan.

Skolan bjuder även in gästlärare som besöker Sörängen 
för att visa bilder och berätta om sina arbeten.



Utställningar
Visa dina bilder för en publik

Fotolinjen är den utbildning på Sörängen som syns mest.  
Vi tar ofta tillfället i akt och arrangerar små och stora 
 utställningar, allt från en blixtvernissage i skolans bibliotek 
till mer permanenta utställningar i Estethuset och elevernas 
hus Gläntan. Under vissa perioder lyckas Fotolinjen pricka 
in en vernissage i veckan. 

Man växer som fotograf av att visa upp sina bilder för 
publik. Dessutom är det kul att bjuda på fest.

Under vårterminen arbetar vi med den årliga 
 vårutställningen på kulturhuset Pigalle i Nässjö, där vi 
 tillsammans med de övriga estetiska utbildningarna på 
Sörängen visar upp våra verk för allmänheten.



Utlandsresor  
och bokprojekt

Fotolinjen gillar stora utmaningar 

Under ett läsår på Fotolinjen genomgår du en mängd olika 
projekt och reserelaterade upplevelser. Sedan några år till-
baka genomför Fotolinjen utlandsresor i slutet av läsåret 
som resulterar i bokutgivningar. I maj 2014 reste elever och 
lärare till Paris för att skildra livet på stadens gator och 
torg. Resultatet blev fotoboken Tillbaka till Okänt Paris.

I april 2015 reste Fotolinjen till Dublin, resultatet blev en 
samling bildsatta noveller med namnet Nya Dublinbor.

I maj 2016 spenderade Fotolinjen en vecka i Warszawa, 
Polens huvudstad, där vi bland annat träffade fotografen 
Adam Pancuk. Resultatet blev magasinet Warsaw Stories.

Klicka till omslagen för att se bildspel från resorna.
Paris (2014) Dublin (2015) Warszawa (2016)

https://youtu.be/Ix8djeIz7qE
https://youtu.be/8Dd-1cCVxtQ
http://issuu.com/fotolinjen/docs/nya_dublinbor_pages__webb__576bd6ea9a59e4


Röster från tidigare elever på Fotolinjen:

Celine Petersen,  
läste Fotolinjen 
2015/16 och därefter 
Fotolinjen Distans.
– The strong 
socialbond, the 
passionated people, the 
enthusiastic teachers. 
It all combined into a 
great year of learning, 
experimenting and 
succeeding!

Johan Nilsson,  
läste Fotolinjen 
2015/16, därefter 
Fotolinjen Distans.
– Det jag saknar mest 
är kamratskapen 
som fanns på skolan. 
När man tillbringar 
så mycket tid med 
samma människor så 
bygger man upp en 
kamratskap i gruppen.

Fredrik Håkansson, 
läste Fotolinjen 
2016/17.
– Resurserna som 
fanns tillgängliga för 
oss fotoelever var 
bortskämt bra! Lärarna 
kompletterar varandra 
perfekt, med olika 
fotogenrer och styrkor i 
bagaget.

Jenny Ingemarsson, 
läste Fotolinjen 
2013/14, frilansar 
nu för bland andra 
Tidningen Filter.
– Genom drivna och 
motiverande lärare 
har jag även vågat ta 
nästa steg mot högre 
utbildningar och även 
ut i yrkeslivet.

Sara Dabolins, läste 
Fotolinjen 2013/14.
– Jag lärde mig otroligt 
mycket under mitt 
år på skolan. Det 
visade sig vara en 
värdefull grund till 
mina fortsatta studier 
i fotografi och jag 
gick ut med en bred 
kunskap och nyfunnet 
självförtroende.

https://youtu.be/Ix8djeIz7qE
https://youtu.be/Ix8djeIz7qE
https://youtu.be/Ix8djeIz7qE
https://youtu.be/Ix8djeIz7qE
https://youtu.be/Ix8djeIz7qE


En plats med  
lång historia 

Mycket är sig likt från tiden 
då bondbarnen läste på Sörängen

För 140 år sedan, 1876, startades den skola i Nässjö som 
i dag kallas för Sörängens folkhögskola. Eleverna kom då 
från de omkringliggande bondgårdarna i Småland.

I början av 1900-talet byggdes det Sörängen vi känner i 
dag, en slags Astrid Lindgrensk Bullerbyn med röda trähus 
placerade runt en 300 år gammal ek. Eken står fortfarande 
kvar och har blivit något av Sörängens hjärta. 

2016 gjordes ett riktigt filmfynd då en hög med filmrullar 
hittades på skolans vind. Filmerna skildrar vardags livet på 
Sörängen under 1940-talet. Elever och lärare ses studera, 
sjunga och idrotta – samtidigt som ett brinnande världskrig 
pågår ute i världen. Se delar av filmen via länken till vänster.

Studiecirkel i skolbiblioteket, tidigt 1940-tal. Den 300-åriga eken står kvar. Maskerad på Sörängen folkhögskola hösten 1945.

https://youtu.be/FbPl2Pp7jo0


En skola med  
stark kulturprofil

Sörängens folkhögskola satsar mycket på att ge kursdeltagarna 
spännande kulturupplevelser. Tolv gånger om året arrangeras 
 Kulturlunch – konserter, föreläsningar och workshops med 
professionella artister och kulturutövare. Här har eleverna i form 
av skolans Kulturråd en möjlighet att påverka innehållet, sköta 
scenljud och ljus samt arbeta med scendekor och presentation.
    Skolan arrangerar också ett årligt bokprojekt sedan en tid 
tillbaka. Projektet innebär att alla elever på skolan läser samma 
roman och utifrån innehållet skapar egna konstverk. I den årliga 
vårutställning på Nässjö Konsthall visas sedan verken upp inför 
allmänheten – med romanens författare närvarande om möjligt.

FRI

ENTRÉ

Sörängens Folkhögskola presenterar Hos oss är kulturen alltid huvudrätt!

SPINNING JENNIES
Lunchkonsert på Sörängens Folkhögskola, onsdag 9 september.

Lunch (70 kr) serveras från klockan 12.00.

Konserten börjar klockan 13.00 (fri entré!) 
Se lunchmenyn på Sörängens facebooksida: www.facebook.com/sorangen

AMERIKANSK BERGSMUSIK FRÅN STOCKHOLMS FÖRORTER

Klicka på länkarna för att se filmklipp från konserter med  Trummor & Orgel • Spinning Jennies • Franska Trion • Nino Mick • Manuel Bellone

Musikartister, konstnärer, serietecknare, forskare, fotografer, 
ståuppkomiker m.m. har framträtt på Sörängens Kulturlunch.

https://www.youtube.com/watch?v=8RNP9x5vQWI
https://www.youtube.com/watch?v=X0MXlmVajHA
https://www.youtube.com/watch?v=ibtcyCKLPZo
https://youtu.be/pftUX5ozEDM
https://youtu.be/wNPmESjlouQ


Sörängen kvällstid 
Musik, idrott, teater och film är några 

av fritidsaktiviteterna på skolan 

Som studerande på Sörängens folkhögskola har du rätt att 
använda skolans lokaler dygnet runt. Här finns ett litet och 
välsorterat bibliotek med böcker och tidskrifter. 
    I elevernas hus Gläntan finns två nya moderna kök, 
 trevlig matsal, storbildsteve med DVD och biljardbord.
 I skolans stora gymnastiksal finns gymutrustning för 
egen träning och idrott som frivillig kurs. De skogrika 
 om givningarna har motionsslingor och elljusspår. 
   En kväll  i veckan finns en musiklärare på skolan som stöd 
för dem som vill spela och sjunga i band. 
   Eleverna sammanstrålar även i egna kvällsaktiveter som 
filmklubbar, stickkaféer, yoga, teatergrupp, podcast, serie-
tidningsklubb, skolkör med mera.

Micke håller i musikkvällarna på tisdagar. 2015 började skolans elever sända en egen podcast.På skolscenen spelas teater.



Skoltidning
Elevernas eget magasin  

skildrar livet på skolan 

Tre till fyra gånger om året ger eleverna på Sörängen ut ett 
eget pappersmagasin. I tidningen samlas intervjuer, noveller, 
poesi, illustrationer och fotografier och mycket annat som 
på något sätt anknyter till livet på Sörängens folkhögskola. 

Skoltidningerns redaktion leds av skolans författar elever 
som planerar innehållet och samordnar materialet som 
kommer in från skolans övriga elever. 

Inför varje nytt nummer anordnas en fest på skolan där 
redaktionen högläser ur tidningen och besökarna blir bjud-
na på chips, läsk och smågodis. Precis som arbetet med en 
riktig tidning ska gå till tycker vi!



Sörängens matsal med takmålning av Simon Gate. Skolbiblioteket. Elevernas hus Gläntan.

Ett av två elevkök i Gläntan. Entrén i skolhusetGymnastiksalen.

Lokaler och boenden på Sörängens folkhögskola



Sörängen utomhus, sommar

Sörängen utomhus, vinter



 Bra att veta
Terminstart för läsåret hittar du på hemsidan:
http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/

Om du har frågor kring boende eller avgifter  
kontakta expeditionen:
Telefon: 0380-55 35 05
E-mail: sorangens.folkhogskola@rjl.se

Om du har frågor kring utbildningen kontakta:
Hasse Bengtsson, linjeansvarig: 070 – 203 87 20
hasse@focalfoto.com

För mer information om Sörängens folkhögskola:
http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/

För att läsa om verksamheterna på skolan:
https://sorangens.wordpress.com/

Sörängens Facebooksida:
https://www.facebook.com/sorangen

mailto:sorangens.folkhogskola@rjl.se
https://www.facebook.com/sorangen



