LBS FOTO & FILM | SÖKORD ESEST

ESTETISKA PROGRAMMET
INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA
Vad du än vill jobba med i framtiden kan du vara säker
på att kunskaper inom foto och filmberättande kommer
vara lika värdefullt som ett extra språk. Det finns mycket
man inte vet om framtidens yrkesroller men en sak är
säker: att behovet av professionell, visuell berättarteknik
genom foto och film ökar för varje dag. Alla företag har

GYMNASIEGEMENSAMMA 1150 P
Engelska 5

åk 1
100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

idag en kommunikation som bygger på en strid ström

Idrott och hälsa 1

film- och bildmaterial. Samtidigt utvecklas tjänster som

Matematik 1b

Netflix och olika stockimagesajter som ökar produktions-

Naturkunskap 1b

och distributionstakten inom nöjesindustrin och förändrar

Religionskunskap 1

våra konsumtionsmönster i grunden. Välkommen till en

Samhällskunskap 1b

utbildning som på riktigt förbereder dig för att lyckas inom

Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100

framtidens kreativa branscher.
På utbildningen lär du dig att berätta med bilder som
verkligen berör. Du får omsätta dina idéer till verklighet
genom den kreativa idéprocessen och inte minst fördjupa
dig i hantverket inom foto och rörlig media.

åk 2 åk 3
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50
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Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk)

100

Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk)
PROGRAMGEMENSAMMA

100

150 P

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället
INRIKTNING		

50
400 P

Du får producera media för dokumentära, konstnärliga

Digitalt skapande 1

och kommersiella sammanhang och samtidigt lära dig

Medieproduktion 1

jobba i team och i de olika roller som finns i ett produktions-

Medieproduktion 2

100

bolag. Digital miljö: Vi jobbar främst i Adobe Creative

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Suite men även med appar och helt ny teknik, vi följer
noga den utveckling som sker i branschen.
Exempel på framtida yrken är fotograf, filmfotograf,

100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

500 P

Fotografisk bild 1

redigerare, digital imaging technician, inspelningsledare,
scripta, kameraassistent, post produktionskoordinator,

Film- och TV-produktion 1

reklamfilmare, regissör och ljus/ljudsättare med flera.

Film- och TV-produktion 2

Du är även väl förberedd för utbildningar på folkhögskola,

Digitalt skapande 2

Programmet finns i: Borås, Göteborg, Halmstad,
Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad,
Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, Nyköping,
Trollhättan, Umeå, Stockholm Södra, Varberg, Örebro

100

GYMNASIEARBETE

Fotografisk bild 2

yrkeshögskola och universitet.
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INDIVIDUELLT VAL
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200 P

För kursutbud kontakta aktuell skola

100

100

