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Nu finns äntligen Stefan Ohlssons "Digital Bild", nu i fjärde utgåvan,
tillgänglig för alla seriösa digitalfotografer. Stefan Ohlsson är

utbildare för "Auktoriserad digital bildleverantör",
proffsfotografernas egen auktorisationskurs inom Svenska
Fotografers Förbund. Nu kan alla lära sig av fotogurun!

"Den digitala tekniken har revolutionerat hur vi fotograferar,
publicerar, distribuerar och konsumerar bilder. Möjligheterna är
större än någonsin, men också kraven på kunskap kring hur man

använder sig av tekniken på bästa sätt. Är du uppdaterad?"

Baksidestext
Digital bild är en genomgång av hela det digitala flöde som en bild
passerar -- från fotograferingen fram till den färdiga versionen,

oavsett om bilden ska publiceras på skärm, som utskrift eller i tryckt
form. Boken är avsedd att användas som kurslitteratur vid

utbildningar i professionell bildbehandling, men lämpar sig också för
dig som på egen hand vill lära dig mer om digital bildproduktion.

I 13 fullmatade kapitel beskrivs allt du behöver veta om digital
fotografi -- och hur du på ett optimalt sätt använder denna teknik för



att få fram bilder av hög kvalitet.

Om Stefan Ohlsson
Stefan Ohlsson har undervisat vid en rad olika skolor, bland annat
Nordens Fotoskola, Konstfack och Högskolan för fotografi. Han har
också hållit många kurser för fotografer och företag. Han startade
auktorisations kursen vid Svenska Fotografers Förbund 2002. Sedan
dess har cirka 400 fotografer genom denna kurs fått fördjupade

kunskaper om digital bildbehandling.

Idag är han delägare i Projektor Utbildning, som arbetar med
utställningsproduktion och kompetensutveckling. Projektor har gjort

utställningsbilder till flera av Sveriges främsta fotografer, som
Anders Petersen, Tuija Lindström, Lars Tunbjörk, Stina Brockman

med flera.

Stefan Ohlsson skriver också i flera fototidningar, som Foto och
Fotografisk Tidskrift. Hans spalt i Fotografisk Tidskrift, "Praktisk
Teknik", har under 20 år beskrivit olika aspekter av fotografi.

Han har publicerat flera böcker om fotografisk teknik, som används
vid olika utbildningar som kurslitteratur.

Om DEXT
DEXT ger ut fotohandböcker för den nyfikna nybörjaren och den
avancerade användaren. Våra fotografer och författare visar de

kreativa möjligheterna, och stärker och inspirerar läsaren att utnyttja
dem. 'dexterous': Skillful with one's hands; skillful in some specific
thing; agile; på svenska fingerfärdig, händig, skicklig. Läs mer på

DEXT.se
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