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Kristian Vaarviks foto- og videokurs 2021 

 
 

 
Dette lærer du: 
 

• Grunnleggende komposisjon av bilder og/eller video 
• Basic kamerakunnskap (teknisk opplæring) 
• Manuell operasjon av kamera 
• Storytelling 
• Grunnleggende video- og/eller fotoredigering 
• Introduksjon til produksjonsprosessen 
• Grunnleggende color grading 
• Overganger 
• Lydproduksjon 
• Lyssetting 

 
 
 
Mål for opplæringen: 
 

• Kunne planlegge og gjennomføre en shoot 
• Kunne bruke actionkamera og systemkamera 
• Kunne gjøre etterarbeid som tilfredsstiller et profesjonelt prosjekt 
• Kunne samarbeide godt med film- og/eller fotoobjektet  
• Kunne rigge opp til et intervju med lys og lyd 
• Kunne levere profesjonelt innhold  

 
 
Ekstra: 
 
I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan Kristian Vaarvik rådføre og hjelpe med 
veiledning ved oppstart av eget firma/studio. Dette innebærer innføring og opplæring 
i kommunikasjon, markedsføring, kundebehandling, kontrakter og prising.  
 
 
Dette tilbyr Kristian Vaarvik: 
 

• Opplæring med fysisk møte (antall dager etter behov) 
• Utlån av utstyr på møtedagene 
• Hjemmeoppgaver med tilbakemeldinger og vurderinger 
• Online opplæring gjennom Skype, Zoom, Teams eller liknende 
• Tilgjengelige lærere for tips og råd via email eller jevnlig i løpet av 

opplæringsperioden 
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Spesialtilpasset og skreddersydd 
 
Alle kurs hos Kristian Vaarvik blir spesialtilpasset til den enkeltes erfaring, behov, tid 
og dedikasjon. Vi tilbyr kurs for de som aldri har åpnet et redigeringsprogram eller 
lekt med kamera, men også for de som allerede innehar et habilt nivå og ønsker å 
komme opp på et nytt nivå. 
 
 
 
Kursets varighet og innhold: 
 
4 uker opplæring med to fysiske møter første uke, daglig oppfølging i uke to og 
prosjekt i uke tre og fire. I tillegg vil det kunne tilbys det som ligger innunder 
«Ekstra», enten under opplæringsdagene eller online egen dag.  
 
 
Pris:  
 
40 000,- + mva.  


