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FOTOGRAFI
Utbildningslinjen

Den ettåriga utbildningen i fotografi
på Sörängens folkhögskola ger dig goda kun-

skaper i både digital  
och analog fotografering.

Du arbetar med det kommersiella,
konstnärliga och dokumentära 

fotografiet. Välkommen att söka  
Fotolinjen via vår hemsida.

Sök innan 1 maj.



Teckning Susanna Olsson

Exempel på kursmoment: 
Avancerad bildbehandling

Konst- och fotohistoria
Det fotografiska porträttet

Juridik och etik
Ljussättning

Analog mörkrumsteknik
Arkitekturfoto
Bildjournalistik

Utställningsproduktion
Bildanalys
Streetfoto

Resor och workshops



Sörängens folkhögskola
ligger i en naturskön miljö i utkanten  

av Nässjö, cirka 25 minuters gångväg 
från centrum och Nässjö centralstation.

De flesta eleverna väljer att bo  
på skolans internat under läsåret.

Rikta din mobilkamera mot QR-koden  
för att se en flygfilm av Sörängen.



Huvuddelen av undervisningen 
på Fotolinjen sker i en digital miljö. 

Du går från grund läggande till 
 avancerade kunskaper i bild behandling 

i Photoshop och Lightroom.

Vi lägger stor vikt vid praktiska övningar
och gemensamma bildsamtal.

Under ett läsår genomför varje elev  
ett stort antal gemensamma projekt samt  

ett eget större fotoprojekt.



Våra fotostudior är utrustade med den 
senaste professionella utrustningen.
Här lär du dig att ljussätta porträtt, 

stilleben och mycket annat.

Undervisningen i studio fotografering 
med efterföljande bildbehandling  

lyfter dina kunskaper till en hög nivå. 

Målet är att göra dig till en kreativ och 
självständig fotograf med stor bredd.



Nästan all undervisning på Fotolinjen 
sker i Estethuset. Här finns våra  

fotostudior, vår datorsal, produktions-
utrymmen samt två dagsljusateljéer.

På skolan finns även vårt mörkrum.

Samtliga utrymmen är tillgängliga  
för Fotolinjens elever dygnet runt,  

alla dagar i veckan.



Sörängens folkhögskola är en av 
få skolor i Sverige som fortfarande 

erbjuder undervisning i analog 
fotografi och mörkrumsteknik.

Använd QR-koden för att se  
ett klipp där eleverna går från  
 från negativ till vernissage.



Varje läsår gör Fotolinjen en  
utlandsresa under vårterminen.

Vi har besökt platser som  
Paris, Warszawa, Dublin,  

Kroatien, Gdansk och Hamburg. 
Resorna resulterar i fotoböcker.

Använd QR-länken för att se ett bildspel  
med uppslag ur några av böckerna.



Mer information finns på vår hemsida:
www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola

QR-koden nedan länkar till en sida där 
tidigare elever berättar om utbildningen.

Det är vi som undervisar.
Kontakta oss gärna!

Hasse Bengtsson 
Linjeansvarig lärare
hasse.bengtsson@
sorangen.rjl.se

Annett Reimer
Manhem
Lärare
annett.manhem@
sorangen.rjl.se

Erik Danielsson
Lärare
erik.danielsson@
sorangen.rjl.se

Niklas Johansson
Lärare
niklas.johansson@
sorangen.rjl.se



Sörbokserien:
Allmän linje 
Animation
Bilderbok
Fotografi
Författare
Keramik

Naturvetenskapligt basår
Sörängen

Sörängens folkhögskola 
Rågången 4 - 575 38 Nässjö tel 010-243 35 00

www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola  


