
Invitation:  

Tag billeder, der rammer 
To fyraftensmøder om at tage bedre billeder 

Har din forening for mange mødebilleder? Vil du gerne blive bedre til at formidle en  
historie med dine billeder? Så deltag i to fyraftenmøder med fotograf Michael Altschul og 
bliv klogere på, hvordan du kan tage billeder med fortællingen i fokus. 

Om fyraftensmøderne
På det første fyraftensmøde får du værktøjer til at tage bedre billeder. Lær at skabe bil-
leder med en historie som omdrejningspunkt. Få fototips og gode fif til at skabe billeder, 
der har et klart budskab, og viden om principperne for god billedkompostion.
På det andet fyraftensmøde bliver du skarpere og lærer på baggrund af konstruktiv feed-
back på udvalgte billeder, der er blevet taget efter det første fyraftensmøde.
Da det er fortællingen og i mindre grad teknikken, der er i fokus, kan alle deltage - uanset 
om du tager billeder med smartphone eller digitalkamera. 

Opgave mellem de to fyraftensmøder
Mellem de to fyraftensmøder opfordres du til at afprøve din nye viden og tage billeder, der 
fortæller en historie fra din forening, om en sag, dem I hjælper, de frivillige m.v. 
Udvælg 2-3 af billederne og send dem til tsh@frivilligcenter-hillerod.dk inden 15. september, 
så Michael Altschul har tid til at gennemgå dem og udvælge nogle til feedback.

Fyraftensmøde 1: 7. september kl. 17-19:30
Fyraftensmøde 2: 19. september kl. 17-19:30 
Sted: Kedelhuset, Fredensvej 12B, 3400 Hillerød

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til epost@frivilligcenter-
hillerod.dk med oplysning om  navn(e) på alle deltagere, mail-adresse 
og hvorfra du/I kommer (foreningsnavn) senest 1. september 2017. 

Det er gratis at deltage, men man skal være medlem af Frivilligcenter 
Hillerød. 

Følg med på frivilligcenter-hillerod.dk og på Facebook! 

Fredensvej 12C • 3400 Hillerød 
Tlf. 48 24 19 07 
info@frivilligcenter-hillerod.dk 
www.frivilligcenter-hillerod.dk

 
 

Michael Altschul  
Fotograf med over 25 års 

erfaring som pressefotograf.  
Har siden 2008 holdt fotokurser 
for virksomheder og private og 
mere end 25 foredrag om foto 

på biblioteker landet over.
Fyraftensmøderne holdes som optakt til Frivillig Fredag den 29.  
september, som i år har temaet ”Vis værdien”. På Frivillig Fredag 
vil vi udstille de gode billeder, der viser værdien af det frivillige 
engagement - personligt eller samfundsmæssigt. 

Vi håber også at se dig til fejring af Frivillig Fredag 2017


