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Fotografera i södra Frankrike. 

I den genuina lilla sydfranska byn Quarante, kan du under några dagar 

tillsammans med likasinnade, ägna några inspirerande och angenäma  

dagar till det bästa du vet, fotografering! Du äter och dricker gott, umgås med 

trevliga människor och bor mitt i byn på ”La Maison Quarante”.  

Temat är ”Quarante, människor och miljö”. Dagarna avslutas med ett 

vernissage öppet för allmänheten. 

 

Kontakt 

Fotograf/Handledare  La Maison Quarante 

Anders Ludvigson Annika Fernström 
076-789 55 35  
anders.ludvigson@telia.com 
 
https://www.facebook.com/fotograferai 
sydfrankrike 

https://1x.com/member/aludvigs/about/ 

http://aludvigs.1x.com/ 

info@maisonquarante.com 
 

http://www.maisonquarante.com  
 
https://www.facebook.com/MaisonQuarante 

anders.ludvigson@telia.com
https://www.facebook.com/fotograferai%0bsydfrankrike
https://www.facebook.com/fotograferai%0bsydfrankrike
https://1x.com/member/aludvigs/about/
https://1x.com/member/aludvigs/about/
http://aludvigs.1x.com/
mailto:info@maisonquarante.com
http://www.maisonquarante.com/
https://www.facebook.com/MaisonQuarante
http://sv.maisonquarante.com/uploads/1/7/2/0/17203974/1654680_orig.jpg
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Fakta om kursen, boendet och hur Du tar dig dit 

Kursen:  

2017-04-25 (tisdag) – 2017-04-29 (lördag) 

Tisdag och Lördag är i huvudsak resdagar, men båda dagarna inrymmer även delar av programmet.  

Se vidare i kursprogram. 

Max/Miniantal deltagare: 

Max antal deltagare 5 (6). För att genomföra kursen krävs minst 3 deltagare. 

Obs! Kursen genomföres enbart på svenska. Kontakta gärna Anders Ludvigson, kursansvarig, 
anders.ludvigson@telia.com för det fullständiga kursprogrammet! 

Rekommenderat flyg: 

Ryan Air 25/4 från Stockholm/Skavsta – Beziers. Flygresa ingår ej i priset och bokas av deltagaren.  

Tänk även på att se över din försäkring då inga försäkringar ingår i priset! Kom ihåg att boka din flygresa så 

snart du anmält dig och fått bekräftelse på att du fått en plats. 

   
Anmälan och betalning 
Kontakta Annika Fernström, La Maison Quarante , info@maisonquarante.com, för Din anmälan och ytterligare 

info om betalning m m. Meddela också om du har några allergier eller andra särskilda önskemål. Om Du har 

frågor kring kursen så är Du välkommen att kontakta Anders Ludvigson, kursansvarig, helst via mail, 

anders.ludvigson@telia.com. 

Pris: 580 € per deltagare i dubbelrum. Tillägg för enkelrum 60 €. Betalning vid ankomst/incheckning. Swish, 

internetbank eller kontant. 

 

I priset ingår: 

 Fotokurs 

- tisdag – lördag (3 hel + 2 halvdagar) 

- handledning/workshops samt individuell (om önskemål/tid finns) 

- utskrift av 3 egna bilder (A4/A3) till avslutande vernissage, div övrigt material 

 Boendepaket på La Maison Quarante 

- del i dubbelrum 4 nätter 

- frukost, lunch och middag med vin ingår samt för och eftermiddagskaffe 

- välkomstdrink/vin samt lättare förtäring vid ankomsten 

- vinprovning, en kväll med lokal vinbonde (som fått många priser för sina viner) 

- tillgång till pool (soluppvärmd) i trädgården 

- transport till och från Beziers flygplats 

file:///C:/Users/User/Desktop/anders.ludvigson@telia.com
mailto:info@maisonquarante.com
anders.ludvigson@telia.com
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Kursprogram 

Dag 1 

Tisdag 25/4 

Ryan Air Stockholm/Skavsta – Beziers (kl 15 55) ankomst Beziers (kl 19 05) 

Hämtning vid flygplatsen och installation på La Maison Quarante. 

Välkomstdrink/vin och lättare förtäring, presentation av varann och 

kursprogram. 

 

Dag 2 

Onsdag 26/4 

08 00 – 09 00 

Frukost 

09 00 – 10 00  

Gemensam genomgång av arbetsuppgift 1 (”porträtt i miljö”) samt allmän och 

till uppgiften kopplad teori 

10 00 – 12 00  

Fotografering ”Porträtt i miljö” ”live” i olika miljöer i byn Quarante 

12 00 – 14 00  

Gemensam lunch (Bar 40)/Lunchpaus 

14 00 – 18 00 

 Fortsatt fotografering av ”Porträtt i miljö” 

 

18 00 – 20 00 

Gemensam redovisning av dagens uppgift ”Porträtt i miljö” + ”min bästa” och 

utvärdering av dagen.  

20 00  

Lättare måltid 
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Dag 3 

Torsdag 27/4 

08 00 – 09 00 

Frukost 

09 00 – 10 00  

Genomgång av arbetsuppgift 2 (”Quarante, byggnader och gator”) + 

arbetsuppgift 3 (”Quarante, det nära omgivande landskapet”) allmän och till 

uppgifterna kopplad teori 

10 00 – 12 00 

Praktisk fotografering av ”Quarante, byggnader och gator” och ”Quarante, det 

nära omgivande landskapet” 

12 00 – 14 00  

Gemensam lunch (Bar 40)/Lunchpaus 

14 00 – 18 00  

Fortsatt praktisk fotografering av ”Quarante, husen och gatorna” och 

”Quarante, det nära omgivande landskapet” 

  

18 00 – 20 00 

Gemensam redovisning av dagens båda arbetsuppgifter + ”min bästa” och 

utvärdering av dagen.  

20 00  

Lättare måltid 
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Dag 4 

Fredag 28/4 

08 00 – 09 00 

Frukost 

09 00 – 12 00  

Gemensam diskussion, urval och färdigställande av ”mina bästa tre” för utskrift 

till vernissage 

12 00 – 13 30  

Gemensam lunch (Bar 40) 

14 00 –  18 00  

Fortsatt arbete med bilder m m inför vernissage och ”hängning” 

19 00  

Vinprovning med lättare måltid och avslutning 

 

Dag 5 

Lördag 29/4 

08 00 – 09 00 

Frukost 

09 00 – 12 00  

Vernissage på La Maison Quarante, öppet för allmänheten  

12 00 – 13 00  

lunch  

14 00 – 16 00 

Vernissage fortsatt samt avslutning och nedtagning av bilder kl 16 00 

17 00 -  

Avfärd mot flygplatsen. Ryan Air Beziers – Stockholm/Skavsta (kl 19 30)  

ankomst (kl 22 30). 
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Bli en bättre fotograf på fyra dagar 
Fotokurs i byn Quarante, Languedoc-Roussillon, Frankrike. 

Under kursen bor du på La Maison Quarante ett vackert gammalt Bed & 

Breakfast beläget i den lilla byn Quarante, Languedoc-Roussillion i södra 

Frankrike. I den här behagliga och inspirerande miljön äter och dricker du gott, 

lär känna de människor som lever i byn, får stifta bekantskap med det genuint 

franska och tar ett steg framåt i din utveckling som fotograf. Kursen avslutas 

med ett enkelt vernissage, där byborna inbjuds att ta del av de bilder som 

skapats under kursdagarna. 

Quarante 
Quarante är en liten genuin uråldrig sydfransk by inte långt från 

medelhavskusten. Namnet Quarante betyder 40 på franska. Men man är 

osäker varifrån ursprunget till namnet kommer. En sägen berättar att 40 

martyrer begravdes här. En annan berättar att Karl den store lät bygga 40 

kyrkor och att den 40:e byggdes just här. Byn ligger mitt i världens största 

vinodlingsområde. Omges av vidsträckta vinfält, olivlundar i ett mjukt böljande 

landskap där de gröna kullarna oftast är bevuxna med pinjeträd och ek. Canal 

du Midi som går mellan Atlanten och Medelhavet passerar nära intill. Quarante 

är ingen turistort. Här bor mest fransmän – men även en del engelsmän, 

danskar, svenskar och amerikaner har funnit lite av ”sina drömmars” Frankrike 

här. 

Quarante är byggd ovanpå lämningar av ett romerskt oppidum (en större 

romersk bosättning). Visigoterna kom hit på 400-talet. Här finns en fantastisk 

klosterkyrka från 900-talet, Abbatiale Saint-Marie. Byn som ligger uppe på en 

hög kulle omgavs en gång i tiden av en ringmur av vilken man kan se spår av 

ännu idag. Quarante belägrades en gång under 1500-talet. Idag kan man se en 

kanonkula som fortfarande sitter kvar i en husvägg. I byns äldsta delar som 

ligger runt klosterkyrkan slingrar sig ett otal smala gränder, nästan som i en 

labyrint. Alla dessa gränder och gator med sina hus och portar – här finns 

mycket att upptäcka. Quarante är en egen liten kommun och från balkongen på 

det vackra rådhuset mitt i byn vajar den franska trikoloren.  

Quarante även ett väl fungerande modernt samhälle med skola, dagis, 

vårdcentral, äldreomsorg, polis, postkontor, två små livsmedelsaffärer, två 

slaktare, bageri, frisörer, två barer, vincooperativ och mycket mer.  
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Byns stora mötesplats är Bar 40! Att avnjuta en lunchmeny här, kanske med ett 

glas av det lokala vinet kan verkligen rekommenderas.  Men se upp - den här 

njutningen kan ta upp emot ett par timmar. Här har du chansen att stilla din 

nyfikenhet och bli bekant med både bybor och de som vistas här mera tillfälligt. 

Under vinskörden i september så råder det en närmast febril verksamhet i byn. 

Hela dagarna rullar traktorsläp fyllda med druvor genom byn, på väg till byns 

vincooperativ. Vinproduktionen är verkligen närvarande. 

La Maison Quarante 
Maison Quarante där vi bor har ett lugnt och avskilt läge högst uppe i byn. Den 

pampiga byggnaden från 1805 och har renoverats med omsorg utan att man 

gjort avkall på bekvämligheten. Från den stora vackra salongen har du direkt 

tillträde till en grönskande, muromgärdad trädgård. Utanför de franska 

fönstren finns en terrass där man kan äta frukost. Det finns alltid en ledig vrå i 

trädgården, för frukoststunden, bad och umgänge och för dig som bara vill ha 

lugn och ro. 

Poolen är vackert inramad av grönskande växter. Poolhuset finns alldeles intill, i 

det magnifika orangeriet. Där kan du njuta av en svalkande drink eller ett glas 

vin från någon av traktens producenter. Orangeriet rymmer även en matsalsdel 

där vi ibland har vinprovning. 

Frukostbuffén står uppdukad i matsalen alla dagar. Förutom kaffe och te finns 

där färskt bröd från byns boulangerie, ost och charkuterier, musli, youghurt 

samt frukt och grönsaker efter säsong. 

Du har tillgång till Wi-Fi i byggnaden.  

Gästrummen är generösa och vackert möblerade med sittgrupp och flera har 

skrivplats. Utsikt mot trädgården och det böljande vinlandskapet eller franska 

fönster mot det lugna bytorget. Alla rum har eget nyrenoverat badrum. 
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Kursledning 

Kursen leds av Anders Ludvigson med mångårig erfarenhet och kunskap inom 

fotografins olika områden - oavsett om man väljer digital eller analog fotografi. 

Anders har varit en mycket aktiv och passionerad fotograf under hela sitt liv – 

men hela tiden haft en helt annan profession.  

Anders har arbetat heltid som chef och ledare för kommunal verksamhet 

(socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård) – de senaste 15 åren som 

socialchef. Började fotografera i 10 års ålder. Grundade Leksands Fotoklubb på 

1980-talet. Leksands Bildgrupp, 1990-talet. Startade företaget Ludvigson Bild, 

bildbyrå.  

Finns representerad hos några svenska bildbyråer. Medlem i 1X, svensk 

webbsite för fine art photography, konstfotografi http://aludvigs.1x.com/ Under 

åren tävlat kontinuerligt i fotografi och fortfarande. Successivt har ett allt 

större intresse väckts för konstfotografi, där en större v ikt läggs vid skapandet 

av en enskild bild än att producera ett stort antal bilder. Det direkt avbildande 

fotografiet (straight photography) av ett föremål/människa får stå tillbaka, för 

en mer subjektiv personlig tolkning av hur jag vill framställa/framhäva ett 

objekt. 

 

Under kursen kommer deltagarna att arbeta med tre 

uppgifter 

 ”Quarante, porträtt i miljö” 

 ”Quarante, byggnader och gator” 

 ”Quarante, det nära omgivande landskapet” 

  

Bildredovisning/diskussion sker efter varje uppgift gemensamt i hela gruppen.  

 

 

 

http://aludvigs.1x.com/
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Målgrupp 

Kursen vänder sig till Dig som inte är helt nybörjare – men inte heller ett 

”proffs”. Vi kommer att översiktligt gå igenom grundläggande teori. I mån av 

tid/intresse kan fördjupning ske. Du älskar att fotografera och framför allt vill 

du ta ett steg till i din fotografiska utveckling. Du har eller tänker skaffa en 

kamera (kompaktkamera, systemkamera) med manuella 

inställningsmöjligheter. 

 

Utrustning som deltagarna själva tar med till kursen 

 Systemkamera med lämpligt/lämpliga objektiv eller annan digitalkamera 

med manuella inställningsmöjligheter 

 Extra minneskort, USB 

 Bärbar dator med något bildbehandlingsprogram som du är van vid. 

Detta för att kunna se och färdigställa egna bilder till vernissage. 

 

Kursen är en introduktion till fotografins värld och vi 

kommer att gå igenom 

 Kamerans basfunktioner och användning av dessa 

 Exponeringstid, slutartid, bländare och ISO 

 Fokus  

 Filformat 

 Bildskapande, bildkomposition, vad är en bra bild? 

 Genomförande av en bildidè - fotoprojekt 

 Efterbehandling 

 Utskrift 

 

 

 


