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Mentorer 
Mentor Bekrivning/inriktning 
Björn Lindberg 
bjorn@lindbergs.eu 
070-2005301 
 
M/A med Egil Östli (Makro) 
(kan ta fler) 

• Kamerakunskap, Studiofoto, Modellfoto (dvs även ute),  
• Makro (till viss del),  
• Astro (till viss del),  
• Fågelfoto (till viss del), Landskapsfoto,  
• Lightroom/Photoshop 

 
Alena Landelius 
alena.landelius@gmail.com 
070-747 18 55 

• Porträtt, iscensatt porträtt. Utomhus främst, men jobba 
även i studion fungerar också. Få modellen att slappna av, 
styra denna samtidigt som tekniken ska fungera. Utomhus 
hitta bra platser, ljus mm. Olika teman med olika personer 
mm. Lightroom tillsammans och beskär och redigerar 
bilderna. 

• Åka på utflykter för landskapsfotografering och även 
nattfoto. Diskutera kompositioner, lär kamerainställningar. 
Provar olika inställningar, filter och trix.  

• Planera och genomföra en utställning. Hitta lokal, välja 
bilder. Marknadsföring såsom plansch, annonser mm. 
Genomförandet. En utställning kan vara allt ifrån väldigt 
enkel till hur avansernas som helst, det väljer utställaren. 

 
Åke Bruce 
auquebruce@yahoo.se 
0768-122772 

• Har fotograferat i 50 år, van analogt och digitalt, har varit 
lärare och därmed pedagog, har undervisat 6-8 grupper i 
foto och mörkrumsarbete,  

• Kan kamerans specifika meny och datorprogram 
• Lightroom, Photomatix, Nik-collection och Photoshop,  
• Arbetar både på mobil och dator med bild 

 
Dan Johansson 
alvkanten@hotmail.com 
072-3031917 

• Jag har goda tekniska kunskaper om kameror, objektiv och 
filter  

• Har ett specifikt intresse för lite mer abstrakt naturfotografi. 
• Dubbelexponeringar och fotografering med stativ och långa 

slutartider är två tekniker jag ofta använder mig av.  
• Fotar nästan uteslutande digitalt och använder Photoshop. 

 
Bosse Lång 
bo.lang@telia.com 
070-601 71 08 
 
M/A med Viktoria 
Gustavsson 

• Fotograferat i omgångar och olika seriöst sedan början på 
1980-talet 

• Allmänna kunskaper om exponering, kamerainställningar 
och komposition. 

• Har ett stort intresse för att fotografera människor i 
vardagsituationer som till exempel gatufoto 

• Är generellt bättre pedagog än fotograf 
 

Sten Widerström 
sten@phi-photoit.com 
070-521 45 24 

• Efter 45 års erfarenhet av fotografering har jag goda 
kunskaper i fotografering med både analoga och digitala 
kameror. 

• Makrofoto 
• Urban fotografering, inklusive gatufotografering och 

gatuporträtt 
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