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FOTOLINJEN
DISTANS
PROJEKTÅR
PÅ HALVTID

EN BROSCHYR FRÅN SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA

Välkommen till ett år
med Fotolinjen Distans
Den 14 januari startar Fotolinjen Distans Halvtid. Som deltagare
kommer du tillsammans med drygt 20 andra fotografer arbeta med
fotografiska övningar och projekt under ett års tid. Vår förhoppning
är att vi tillsammans kommer att ge varandra ett spännande och
utvecklande läsår, fyllt med fotografiska upplevelser.
Året inleds med att vi träffas på Sörängens folkhögskola
i Nässjö för tre dagars introduktion. I juni ses vi igen för en
halvtidssummering och i december 2019 avslutas läsåret med en
gemensam fotoutställning.
Däremellan blir det 28 övningsveckor och fyra projektveckor samt
regelbundna respons- och bildsamtal.
Om du har funderingar kring utbildningen går det såklart bra att
kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i broschyren.
På följande sidor får du en övergripande bild av läsåret 2019.
Detaljerad information får du när vi träffas i januari.
Vi ser fram emot att träffa er!
Hasse Bengtsson, linjeansvarig kursledare och projektmentor
Erik Danielsson, kursledare/projektmentor
Niklas Johansson, kursledare/projektmentor

Sörängens folkhögskola i Nässjö ovanifrån.

Sörängens skolbibliotek.

HÄR BÖRJAR DET

Första träffen på Sörängen
sätter tonen för resten av året

Matsalen med takmålning av glaskonstnären Simon Gate.

Fotolinjen Distans startar officiellt fredag den 18 januari.
Då samlas vi på Sörängens folkhögskola i Nässjö klockan
12.00 för en gemensam lunch i matsalen. Därefter följer ett
par dagar med tekniska genomgångar, föreläsningar, grupp
övningar och planering.
Under helgen på Sörängen, som är obligatorisk för
samtliga deltagare, lägger vi grunden för resten av läsåret.
Det är då vi lär känna varandra, delar med oss våra
projektidéer och öppnar upp våra digitala klassrum.
God mat och bra boende ordnar skolan mot en rimlig
ersättning. Information om detta i en separat PDF-bilaga.

Introduktionsdagarna innehåller bland annat gemensamma fotoövningar,
tekniska genomgångar och gästföreläsningar från yrkesfotografer.

Första helgen är viktig. Här lär du dig
hur de digitala klassrummen fungerar.

På sommarträffen får varje deltagare
genomgå en kurs i studiofotografering
och ljussättning.

Projekten står i fokus under introduktionshelgens gruppsamtal. Samtalen
fortsätter under året – och under sommarträffen stämmer man av projekten.

Utbildningen inleds med möten med etablerade fotografer.
2018 kom fotografen Sanna Sjöswärd till Sörängen för att
visa bilder och berätta hur hon arbetar med projekt.

Under sommarträffen – som är frivillig – får du kunskaper i
ljussättning som du har nytta av i många olika fotosammanhang.
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LÄSÅRET 2019
Fysiska träffar, projektveckor,
övningsveckor och slututställning

Sammanfattat så består läsåret på Fotolinjen Distans av
3 fysiska träffar, 28 övningsveckor och 4 projektveckor.
De fysiska träffarna har vi lagt in för att skapa ett bra
samtalsklimat och för att vara säkra på att alla går genom
utbildningen med samma förutsättningar.
Övningsveckorna är en slags normalveckor. Här får du
inspirationsövningar och tekniska utmaningar som r edovisas
och kommenteras gemensamt med övriga deltagare.
Projektveckorna ligger utspridda över hela året.
Här fokuserar du som kursdeltagare enbart på dina egna
fotografiska projekt. Respons på projekt sker mellan
kursdeltagare och respektive mentor.

PLANERING AV
FOTOPROJEKT
Året inleds med att du gör
en ordentlig projektbeskrivning

En central del av utbildningen är att du som kursdeltagare
arbetar självständigt med ett eller flera långtgående
fotoprojekt parallellt med den övriga undervisningen.
Din första uppgift vid kursstarten på Fotolinjen Distans
blir därför att sammanställa en projektbeskrivning där du
förklarar ditt projekts syfte, mål och genomförande. Under
årets fyra projektveckor utvärderas dina projekt tillsammans
med en kursledare, och vid slutet av året visas det upp för
en publik. Fundera gärna redan nu på vilket sorts projekt du
skulle vilja arbeta med under ditt år på Fotolinjen Distans.

Det dagliga arbetet med publicering och respons av bilder sker på
bildsajten Flickr.

Intill varje bild på Flickr visas teknisk
information om hur bilden har tagits.

DIGITALT
KLASSRUM

Fotolinjen dagliga verksamhet sker på nätet.
Via sajten Flickr publiceras bilder och
delas respons mellan kursdeltagarna.

Responsen viktig. För att undvika missförstånd och konflikter
följer kursdeltagarna en etisk guide som skolan utformat.

Kommunikationen mellan kursdeltagare och kursledare
sker främst på bildwebbsidan Flickr. Här får och ger du
respons på dina och andras bilder. Redovisningarna sker
vanligtvis på fredagar. Ett återkommande moment är
också ”Veckans fotograf” där kursdeltagarna samtalar
om etablerade fotografers verk – något som visat sig
vara mycket lärorikt.
Gå gärna in redan nu och utforska hur Flickr fungerar
i praktiken. Det är gratis att skapa ett eget konto.

MÅNDAG
Fritt arbete.
Kl. 10.00: Deadline för
Veckans Fotograf V4

TISDAG
Fritt arbete.
Kl. 17.00: Utdelning av
Veckans Fotograf V5

ONSDAG
Fritt arbete
med övningar
och projekt

VECKA 5

EN TYPISK
ÖVNINGSVECKA

Överlappande övningar
och flexibel fotograferingstid

TORSDAG
Utdelning av nästa
veckas inspirations
övning

FREDAG
Klockan 13.00
senast inlämning av
inspirationsövning V5.

LÖRDAG
Fritt arbete
med uppgifter
och projekt

VECKA 6

Vi är medvetna om att människor i dag lever sina liv på
olika sätt då det gäller fritid, familjeliv, arbetsliv m.m.
Därför har vi försökt att göra Fotolinjens veckoschema
flexibelt. Arbetet med projekt och övningsuppgifter ska
kunna ske då det passar fotografen – med två undantag:
l Redovisning och respons på veckouppgifter sker senast
fredag eftermiddag (men kan såklart påbörjas tidigare).
l Kursledarna lägger ut följande veckas uppgift redan
torsdag kväll, detta för att ge deltagarna så mycket
planerings- och fotograferingstid som möjligt.

SÖNDAG
Fritt arbete
med uppgifter
och projekt

TEAMET BAKOM
FOTOLINJEN

Fem fotografer ser till att du matas med
inspiration och feedback under läsåret
Niklas Johansson, Hasse Bengtsson och Erik Danielsson.

Fotolinjen Distans är en utväxt från den ettåriga intensiv
utbildningen i fotografi på Sörängens folkhögskola i
Nässjö. Här arbetar huvudlärarna Hasse Bengtsson, Niklas
Johansson och Erik Danielsson till vardags och det är
också de som kommer att hålla i det regelbundna flödet av
övningsuppgifter och respons under normalveckorna.
Under 2017 tog vi även hjälp av två duktiga fotografer,
fotojournalisten Åsa Sjöström och dokumentärfotografen
Micke Berg, 2018 fick vi besök av fotograferna Pieter ten
Hoopen och Sanna Sjöswärd. Vilka fotografer som vi får
besök av under 2019 är inte klart i nuläget.

VÄLKOMMEN!
Om du har frågor får du gärna kontakta oss direkt:
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
Niklas Johansson, fotolärare
Telefon: 070-633 53 85
Email: niklasphoto@gmail.com

