
 
 
Kombineret kursus i fotografering og digital billedbehandling 
v./ Palle Thilqvist – CTFoto.dk 
 
Kursus i fotografering udendørs og i ridehal. 
Kurset omfatter en grundlæggende introduktion til forståelse af dit kamera, lyset indvirkning (iso, blænde og lukkertid)  
 
Du får mulighed for at øve forskellige situationer, vejrforhold, lysets indvirkning på billedet, hestefotografering på 
ridebane inde og ude samt på fold. Der lægges stor vægt på at du får mulighed for at lære dit kamera bedre at kende og 
vi vil arbejde en del med vinkler og lys for det gode fotografi af hesten. 
 
Kurset afholdes på Sakskøbing Rideklub – Kjeldmosegaard – Reersø 19 – 4990 Sakskøbing 
Søndag d. 14. oktober fra kl. 10.00 til kl. 17.00 
 
Program ca. tider for dagen: 

• 10.00 Ankomst og præsentationsrunde med formiddagskaffe samt gennemgang af medbragt udstyr. 
• 11.00 Vi skal ud og prøve lidt forskellige teknikker/indstillinger med kameraet på ridebanen. 
• 12.30 Kort ”frokost” og snak om det vi netop har lavet. 
• 13.30 Hvis der er equipager til det, skal vi prøve at tage lidt billeder af springning på ridebanen, samt billeder 

på folden og hvad der eller dukker op. Her må vi improvisere en smule! 
• 15.00 Kaffe pause, hvor vi gennemgår billederne og så småt kommer i gang med den digitale billedbehandling. 
• 16.00 Standbilleder af hesten for hånd (opstilling og mønstring) samt gennemgang af de småfejl der ofte sker. 
• 16.30 vi fortsætter med den digitale billedbehandling og laver sidst en lille kort evaluering af kurset. 

 
Alle tiderne er ca. tider!.  
Vi vil, om muligt, få taget billeder af alle de equipager der kommer i løbet af dagen, dog kan vi måske ikke nå dem alle. 
Derfor må vi afvige en smule fra programmet ovenover, hvis det skulle blive nødvendigt! 
 
Vi kommer igennem nogen af billedbehandlingsprogrammernes mange muligheder i farvekorrektion, justering af lys og 
kontrast og der bliver arbejdet en del med støjreduktion samt den endelige beskæring samt optimering af billedet. 
 
I prisen er inkluderet let frokost. Der kan købes vand, kaffe og kage i CafeTut  hele dagen. 
  
Du skal selv medbringe kamera og passende objektiv, gerne i området mellem 50-200mm. 
Kameraet skal kunne indstilles manuelt, både ISO, lukkertid og blænde. Tjek lige din manual, så du ved hvilke knapper 
der styrer blænde, lukkerhastighed, iso og billedstørrelse (kig gerne på fokusindstilling og indstilling for optagelse også) 
Husk ekstra batteri/oplader og gerne rigeligt med hukommelseskort til kameraet.. 
Din bærbare pc, som du bruger til billederedigering. Husk strømkabel og også kabel  til overførsel af billeder fra kamera 
til computer! ;) 
Ps. Print gerne denne kursusplan og tag den med på kurset, så du har noget at lave noter på! ;) 
Glæder mig til en herlig dag samme med jer alle sammen.. 
:0) Palle 

 
 


