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2-årig weekendbaseret fotografuddannelse 
I Odense og Måløv 
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– fotografere som de gamle mestre. 

– arbejde hurtigt, effektivt og professionelt. 

– forstå og udvikle din kreativitet. 

– tjene penge som fotograf. 

– udvikle et stort netværk og find kunder. 

– undgå dyre fejlinvesteringer og tidsspilde. 

Lær at: 

Vil du tjene penge på din hobby eller leve drømmen helt 
ud som fuldtidsprofessionel fotograf? Så få muligheden 
på Key Point Photography Academy’s 2-årige 
weekendbaserede fotografuddannelse. 

Elsker du at tage billeder og udtrykke dig kreativt, men 
mangler at få helt styr på al den vigtige fagteori samt 
viden om, hvordan du bedst driver en forretning som 
fotograf? Så kan du lære det hos os. 

Et liv som fotograf kan føre mange steder hen. 
Fantastiske rejser, møde spændende personligheder og 
få adgang til steder som normalt er forbeholdt de 
færreste. Det er også et job, som ofte er afvekslende og 
giver sjove og spændende udfordringer. 

De fleste fotografer vælger et liv som selvstændig, men 
der er også mulighed for at få et fastlønnet job. Nogle 
fotografer ønsker at rejse verden rundt, mens andre 
fortrækker en fast base, og alle de ting kan lade sig gøre 
som fotograf; spørgsmålet er bare lige hvordan, og det 
er nogle af de ting, vi ser på gennem uddannelsen. 
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Succes er ikke noget du automatisk får. 

Det er noget du systematisk arbejder dig til. 

Foto: Jesper Johansen &  Lennard Christiansen 
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Du kan bruge vores fotografuddannelse på mange måder.  
Herunder er de fire mest udbredte begrundelser:  

• Ønsker at blive en selvstændig fotograf. 
• Ønsker at dyrke sin hobby og supplere den ved også at tjene penge på den. 
• Ønsker at bruge uddannelsen i forhold til en nuværende eller fremtidig arbejdsplads. 
• Elsker bare at fotografere og vil gerne lære faget helt til bunds. 

Weekendbaseret undervisning 

Ved at bruge den nyeste viden om effektiv 
læring samt anvende moderne 
undervisningsteknologi gør vi 
undervisningen langt mere effektiv i forhold 
til traditionel tavleundervisning. Alle 
pattedyr, inkl. mennesket, lærer bedst 
gennem leg, og derfor har vi lagt stor vægt 
på, at undervisningen er sjov, udfordrende 
og med så meget praktisk undervisning som 
muligt, i vores weekendbasseret 
undervisning. 

Mange af vores elever har en travl hverdag, 
og derfor har vi tilrettelagt al den 
“kedelige”, men også nødvendige teoretiske 
undervisning, så eleverne selv kan 
tilrettelægge den i en travl hverdag. Det vil 
sige, at du, som elev på uddannelsen, kan 
se teorien i videoform, hvor og hvornår det 
passer dig, og så møde forberedt op til den 
praktiske del på skolen. 

Vi har elever fra hele landet, og derfor 
forsøger vi fra begyndelsen at skabe et 
samkørselfællesskab, så de elever, der 
kommer fra samme område, kan køre med 
hinanden. 

Her er Nicolas Stjernstrøm Nielsen ved at 

teste sin billedsensor. 

Der arbejdes ofte i grupper for at optimere 

læringsprocessen. 



 

 5 Key Point Photography Academy • Nordbirkvej 11 • 5240 • Odense NØ • Tlf: 28 11 18 11 • 

Elevudtagelse: 

KPP-uddannelsen er den bedste investering, du kan lave, hvis du 
har en fotograf i maven.  

Uanset om du er nybegynder eller øvet, så er der tonsvis af læring at 
hente. Kim er en fantastisk underviser, og han har en kæmpe viden, 
som han glædeligt deler ud af. Han evner at formidle “langhåret” 
teori på en spiselig måde og underbygger med øvelser, så man rent 
faktisk forstår, hvad man skal og hvorfor. 

Vi ser teorivideoer hjemme og bruger tiden på skolen på praktiske 
øvelser i små grupper. Det er en meget givende måde at lære på. 
Man går aldrig i stå i en øvelse, fordi man altid har sine 
medstuderende og Kim at spørge til råds. 

Jeg er startet som selvstændig fotograf under uddannelsen og er 
gået all-in. Det ville jeg ikke have haft nerver til uden KPP samt det 
kæmpe netværk, der følger med. Der er altid nogen at spørge. 

Prisen på uddannelsen er peanuts i forhold til den værdi/lærdom, du 
får. Jeg har været på mange fotokurser i tidens løb, men aldrig fået 
SÅ meget for mine penge. Og hvis du ønsker det, så kan du sagtens 
tjene de penge hjem igen under uddannelsen, også selvom du er 
hobbyfotograf. 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan det er at være elev eller lignende, 
så skriv til mig på Facebook; jeg svarer gerne.  

Find mig her: 
www.facebook.com/fotografcathrinedrud 

Cathrine Drud  – 
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Det er sådanne kommentar fra tidligere elever der giver næring til hele tiden 

http://www.facebook.com/fotografcathrinedrud
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Undervisningsformen 

Vi ved, hvad en fotograf fagligt og forretningsmæssigt skal kunne for at klare sig godt. Men 
vi har alle forskellige udgangspunkter og baggrunde, og det betyder, at alle bevæger sig 
frem mod målet i forskellige hastigheder. Ved at bruge de nyeste undervisningsmetoder og 
den nyeste teknologi er der god plads til, at nogle elever bevæger sig hurtigt, mens andre 
kommer langsommere gennem uddannelsen. De, der starter uddannelsen med en god 
forhåndserfaring, kan fordybe sig i de mange detaljer, mens de, der har  lidt eller ingen 
erfaring, kan fokusere på at komme igennem det pensum, som er nødvendigt for at nå 
målet. 

Succes skabes af: 
• Optimisme 

• Vedholdenhed 

• Fokus 

• Risikovillige 

• Passion 

• Mod 
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En fotografuddannelse der aldrig bliver for 

gammel 

Fotobranchen har forandret sig meget over 
de sidste 10 år, og alt tyder på, at den vil 
blive ved med det. 

En traditionel fotografuddannelse starter og 
stopper, og derfor er det efterfølgende 
fotografens eget ansvar at holde sig 
opdateret på alle de nye teknologier og 
muligheder.  

På Key Point Photography Academy gør vi 
tingene lidt anderledes. Vores succes måles 
i vores elevers succes. Det betyder, at jo 
bedre en KPP-uddannet fotograf klarer sig 
på både den korte og den lange bane, jo 
bedre. 

Derfor stopper muligheden for at uddanne 
sig ikke hos os, selvom uddannelsen teknisk 
set er færdig efter 2 år. Når du først har 
været elev, så vil du også efter uddannelsen 
have adgang til al den nyeste undervisning, 
vi løbende udvikler.  

Vi holder altid et skarpt øje med, hvordan 
branchen udvikler sig, og ud fra det 
tilpasser vi vores undervisningsmateriale, 
og så har alle nuværende og tidligere 
elever  adgang til det. 

Det vil sige, at en færdig KPP-fotograf i 
princippet blot behøves at følge med i, hvad 
der kommer af nye ting fra skolen, og på 
den måde kan fotografen altid være fagligt 
opdateret. 
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Erfaring fra de gamle mestre 

Man skal ikke have fået meget fotoundervisning, før man får 
det indtryk, at de gamle mestre, som for eksempel Ansel 
Adams, kunne nogle helt særlige ting, som blot ved at se på 
motivet og derpå vide, hvor meget lys og hvor stor kontrast 
der er i motivet. 

Det kræver dog ingen særlige evner at kunne mestre. Det 
kræver en god portion faglig viden, og den får alle vores 
elever. Dét, at kunne eksponere sine billeder korrekt i første 
forsøg eller at kunne styre farver og kontraster helt præcist i 
en optagelse, er nogle af de vigtige egenskaber, som du lærer 
på uddannelsen. 

Du vil også lære lysets anatomi samt lære, hvordan du skal 
lægge lyset på alverdens forskellige motiver. Du vil lære, 
hvordan du træner og vedligeholder din kreativitet samt få en 
dyb teknisk forståelse inden for alle de vigtige områder som 
kamera, flash, studieflash, reflektorskærme osv. 
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Foto: Michael Christensen, René Lynge & Brian Haar Hansen 

Foto: Aske Martinus 
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Billeder fra vores lektion om fotografering af 
fitness modeller 
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Tjen mere på uddannelsen end den koster 

For de elever, der ønsker at bruge 
uddannelsen til at lave en forretning som halv
- eller heltidsprofessionel, har vi skabt et 
sideløbende program, som eleverne kan 
følge. 

Vi ved af erfaring, hvilke ting, og i hvilken 
rækkefølge, alt skal gøres, for at en elev kan 
stå med en færdig forretning og oven i købet 
have tjent mere på uddannelsen, end den har 
kostet. Vores mål for elever, der vil 
forretningsdelen, er, at de efter uddannelsen 
har tjent 55.300 kroner. 

At tjene på sin hobby, eller gå all-in på at blive 
fuldtidsprofessionel fotograf, kræver, at du 
lærer at vide, hvor du finder dine kunder, 
samt hvordan du skal drive en forretning og 
undgå mange af de klassiske fejl, som både 
kan koste tid og mange penge samt utilfredse kunder. 

Det skal siges, at ikke alle elever når målet med at tjene uddannelsen ind, men omvendt er 
der også nogen, der tjener den hjem mange gange. Det handler i sidste ende om den 
indsats og det mod, eleven har, samt hvor meget tid der afsættes af eleven til at 
gennemføre programmet. 

På grund af at eleverne efter endt uddannelse stadig har adgang til al den nyeste 
undervisning, som vi udvikler, ved vi, at nogle elever, noget tid efter de er færdige med 
uddannelsen, har gjort noget ved deres gamle drøm og startet op som fotograf. Her har 
muligheden for adgang til al undervisning været en stor hjælp som guide og repetition. 

Det lærer du blandt andet: 

• Du får al den faglige viden, du skal bruge til at udvikle din fotografering. 
• De elever, der ønsker at gøre en forretning ud af sin fotografering, kan 

følge businessundervisningen. (alt det praktiske omkring en forretning osv.) 
• At forstå og udvikle din kreativitet. 
• At forberede dig optimalt og arbejde hurtigt og effektivt. 
• At købe det rigtige udstyr fra start og undgå dyre fejlinvesteringer. 
• At se forskellen mellem brugbar og ikke brugbar undervisning på nettet, i blade, 

magasiner osv. og dermed undgå at bruge tid og energi på at lære noget forkert. 
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Lektioner 

Foto: Peter Aarup Kristensen 

Model: Christian Hjort Pedersen  
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Alle lektioner er lagt, så de ikke konflikter med skoleferie 

og, så vidt muligt, helligdage. Bemærk at al 

pensumundervisning for 2017-holdet er lagt i lige uger. 

Sommerferien er lidt lang, men det er vores erfaring fra 

tidligere år, at nogen holder ferie til langt ind i august, og 

derfor tager vi hensyn til det og starter først op igen i 

september. 

 

Uddannelsesprogram 2021 – 2022 

 

KPP 1 – Uge 3 :: Januar 2022 
Lørdag d.22/1 & Søndag d.23/1 

• Sådan fungerer undervisningen 

• Filosofien i Key Point Photography 

• Fotografisk mindset 

• Sådan bliver du dygtig og får du succes som fotograf 
 

KPP 2 – Uge 5 :: Februar 2022 
Lørdag d.5/2 & Søndag d.6/2 

• Fokusering 
 

KPP 3 – Uge 9 :: Marts 2022 
Lørdag d.5/3 & Søndag d.6/3 

• Eksponering 

• Lysmåling 

• Histogram 
 

KPP 4 – Uge 13 :: April 2022 
Lørdag d.2/3 & Søndag d.3/3 

• Kontrastforståelse 

• Zonesystem 

• HDR-optagelser 

KPP 5 – Uge 17 :: April & Maj 2022 
Lørdag d.30/4 & Søndag d.1/5 

• Farver 

• Hvidbalance 

• Farvestyringsteori 
 

KPP 6 – Uge 19 :: Maj 2022 
Lørdag d.14/5 & Søndag d.15/5 

• Kompositioner 

• Perspektiv 

• Historie 
 

KPP 7 – Uge 23 :: Juni 2022 
Lørdag d.11/6 & Søndag d.12/6 

• Makrofotografering 

• Timing 
 

KPP Sommer Photo Camp – Uge 24 :: Juni 2022 
Torsdag d.16/6 & Søndag d.19/6 

• Videoproduktion 

• Formiddag. Makro- og naturfotografering med 
superteler. Aften: Male med lys 

• Bryllupsfotografering 

• Portrætfotografering 

• og meget mere… 
 

KPP 8 – Uge 33 :: August 2022 
Lørdag d.20/8 Søndag d.21/8 

• Lysets anatomi 
 

KPP 9 – Uge 35 :: September 2022 
Lørdag d.3/9 & Søndag d.4/9 

• Trådløs flashfotografering 
 

KPP 10 – Uge 37 :: September 2022 
Lørdag d.17/9 & Søndag d.18/9 

• Studieflash 
 

Aflevering af sommeropgave – d.1. Oktober 2022. 
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KPP 11 – Uge 43 :: Oktober 2022 
Lørdag d.29/10 & Søndag d.30/10 

• Adobe Lightroom 
 

KPP 12 – Uge 45 :: November 2022 
Lørdag d.12/11 & Søndag d.13/11 

• Adobe Photoshop 
 

KPP 13 – Uge 3 :: Januar 2023 
Lørdag d.21/1 & Søndag d.22/1 

• Farvekalibrering og print 
 

KPP 14 – Uge 5 :: Februar 2023 
Lørdag d.4/1 & Søndag d.5/1 

• Produktfotografering 
 

KPP 15 – Uge 9 :: Marts 2023 
Lørdag d.4/3 & Søndag d.5/3 

• Kommunikation og posering 

• Portrætfotografering 
 

KPP 16 – Uge 13 :: April 2023 
Lørdag d.1/4 & Søndag d.2/4 

• Valgfag… Elev vælger selv hvilken type fotografi han/
hun arbejde med. 

 

KPP 17 – Uge 17 :: April 2023 
Lørdag d.29/4 & Søndag d.30/4 

• Valgfag… Elev vælger selv hvilken type fotografi han/
hun arbejde med. 

 

KPP 18 – Uge 21 :: Maj 2023 
Lørdag d.27/5 & Søndag d.28/5 

• Valgfag… Elev vælger selv hvilken type fotografi han/
hun arbejde med. 

KPP 19 – Uge 23 :: Juni 2023 
Lørdag d.10/6 & Søndag d.11/6 

• Valgfag… Elev vælger selv hvilken type fotografi han/
hun arbejde med. 

 

KPP Sommer Photo Camp – Uge 24 :: Juni 2023 
Torsdag d.15/6 & Søndag d.18/6 

• Videoproduktion 

• Formiddag. Makro- og naturfotografering med 
superteler. Aften: Male med lys 

• Bryllupsfotografering 

• Portrætfotografering 

• og meget mere… 
 

KPP 20 – Uge 35 :: September 2023 
Lørdag d.2/9 & Søndag d.3/9 

Valgfag: 

• Valgfag… Elev vælger selv hvilken type fotografi han/
hun arbejde med. 

 

KPP 21 – Uge 37 :: September 2023 
Lørdag d.16/9 & Søndag d.17/9 

Valgfag: 

• Valgfag… Elev vælger selv hvilken type fotografi han/
hun arbejde med. 

 

Aflevering af sommeropgave – d.1. Oktober 2023. 

 

KPP 22 – Uge 3 :: Oktober 2023 
Lørdag d.28/10 & Søndag d.29/10 

Valgfag: 

Valgfag… Elev vælger selv hvilken type fotografi han/hun 

arbejde med. 
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KPP 23 – Uge 45 :: November 2022 
Lørdag d.11/11 & Søndag d.12/11 

Valgfag: 

• Valgfag… Elev vælger selv hvilken type 
fotografi han/hun arbejde med. 

 

KPP 24 – Uge 47 :: November 2022 
Lørdag d.25/11 

• Fremlæggelse af hovedprojekt og afslutning 
 

 

Oven i det planlagte pensum er der massere af 

ekstraundervisning på elevernes uddannelses 

hjemmeside. 

Dertil har vi KPP tirsdage hvor eleverne en gang 

om måneden gratis kan komme og få 

undervisning fra. Kl.16.00 til 21.00. Og det 

gælder både skolen nuværende elever og de 

færdiguddannet . 

Fotograf: Lisbeth Bech 
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Undervisningsform 

Foto: Claus Kjær 

Model: Camilla Oni Künnapuu 
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Det skal være sjovt at lære 

Vi lærer bedst, når vi leger. Sådan har naturen 
skabt os, og det forsøger vi at tage 
udgangspunkt i, når vi udvikler 
vores undervisning. En positiv og konstruktiv 
tilgang, eleverne imellem, er også en meget 
vigtig ingrediens i et læringforløb, og derfor 
gør vi også meget, for at eleverne fungerer 
godt sammen. 

Formlen for succes 

En gammel græsk formel siger: Dit resultat er 
altid lig med dine færdigheder ganget med 
din indsats. Det betyder, at dit største aktiv 
altid er din indsats, og jo dygtigere du 
bliver,  jo bedre resultater får du, eller jo 
mindre indsats behøver du for at opnå 
samme resultat. 

Dele af undervisningen er svært stof. Vi ved, 
at selv erfarne fotografer får sig nogle ‘aha’-
oplevelser undervejs, men de ting der er 
svære at lære, men som også er vigtig 
grundlæggende viden, træner vi mange 
gange gennem uddannelsen. På den måde 
ved vi, at har eleven gjort en fornuftig 
indsats, så alle kan lære det uanset hvad. 

Fotograf og underviser, Kim Skovsby. 
Hoved underviser i Odense 

Fotograf og underviser, Susanne Fischer. 
Hoved underviser i Måløv 
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Elevudtagelse: 

Da jeg var fotohandler mødte jeg Kim Skovsby hos Canon, og efter flere kurser, hvor 

Kim underviste talte vi i pauserne om hans uddannelse. Jeg mente, jeg vidste det, om 

foto jeg skulle, men da jeg i januar 2014 startede på Key Point Photography, spurgte 

jeg så Kim, hvor meget kan du lærer mig? De ord har jeg måtte æde igen, da jeg nu 

efter to år på kursus har lært så meget, som jeg har, og i dag står med en helt anden 

opfattelse af hvad fotograf, betyder. 

Når du møder på skolen, bliver alle mødt med et smil, og en varm modtagelse, selve 

undervisningen er på et niveau hvor alle kan følge med, og hvis ikke, tage vi det lige en 

gang til, i den første tid kunne jeg sagtens følge med, for det var jo i min verden bare 

en opfriskning, men jeg har også flere gange spurgt ind til om ikke vi lige kunne få den 

en gang til.Undervisningen kommer langt omkring, du får en masse af vide om, makro, 

portræt, bryllup, produkt og meget mere. Og der er rigtig meget ”hands on” hvor Kim 

holder et lille foredrag, så er det ud i studiet og arbejde, det er sjovt, lærerigt og frem 

for alt utroligt spændende. 

Du komme i dybden med dit kamera og dybere end også jeg troede var muligt, – der 

bliver leget med studie lys på alle måder, det er lige som man ønsker sig, der kommer 

modeller som får lagt sminke osv. 

Det jeg er faldet for i forbindelse med KPP, er at mine bryllups billeder er blevet langt 

bedre, og jeg har fået en anden opfattelse af at se billedet fra et andet synspunkt, min 

interesse er efter jeg er startet på kursus, bryllup,  portræt, produkt, jeg har også haft 

en del opgaver, som bryllup fotograf hvor der var lidt indtjening. Da jeg startede 

spurgte jeg hvad kræver det af udstyr for at kunne deltage? Spejlreflekskamera, 

bærbar computer og en lysmåler, men det skulle vise sig at jeg ikke kunne nøjes men 

dette, senere kom der et studie flash og en 135mm tele objektiv, men alt sammen 

udstyr der nu passer til det jeg fotografer. 

KPP’s store glæde, er når vi skal på Orø, det er socialt samvær på tværs af alle 

årgangene, her mødes vi over en kop, ja hvad man nu lyster og så nørder man i foto, 

her behøver man ikke høre på ”skal vi nu tale om foto igen??” (min kone synes nogen 

gange godt vi kunne tale om andet) her taler vi foto på alle ledder og kanter, og der 

kan naturligvis også tales om andet, det er super fedt, og vores hold 2014, vil gøre det 

til en tradition, at mødes der fast, det er super hyggeligt, – men det taler Kim også om 

på kursus. Lørdag er der hvor de fleste kommer for her er det portræt foto, og 

grisefest om aften, jeg kan næsten ikke vente til vi skal der over igen og se… 

Facebook, der bliver oprettet en gruppe hvor dem der i gruppen kun kan se dette, 

altså nu er jeg fra 2014 og så kan andre ikke se denne gruppe, vi har også en fælles 

gruppe, hvor du kan spørge  om alt – man kan spørge om der er nogen, der har lyst at 

tage på tur, gruppen og viden er stor og varm, der er mange gode svar, selv har jeg 

været på nogle foto oplevelser, med nogle af disse folk, og det er jo ikke nogen, som 

jeg har gået på kursus med. 

Franck Lund – hold 
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Effektiv læring 

For os handler det om at omsætte al den store viden, det kræver at være professionel 
fotograf, til noget, vores elever kan forstå. I sidste ende handler det jo om at lære mest 
muligt på kortest tid, og samtidig skal eleven kunne huske det. 

Vi arbejder med de fire læringsmetoder at se, høre, røre og gøre, som har til formål at lære 
dig det samme stof på flere måder og på den måde, der passer den enkelte elev bedst. Vi 
bruger samtidig en læringsmetode, som kaldes “Flip Learning”, som kort beskrevet handler 
om at bytte rundt på undervisning og lektier. Det betyder at KPP-eleverne kan sidde hvor 
og hvornår, det passer dem, og se eller gense næsten al den teoretiske undervisning. 

Vores erfaringer med den undervisningsform, set i forhold til traditionel undervisning, har 
gjort en verden til forskel. Eleverne kommer langt hurtigere igennem undervisningen samt 
husker den meget bedre. Erfaringer fra udlandet peger også på, at alene ved “Flip 
Learning” metoden, forbedres indlæringen med 40-60% i forhold til almindelig 
tavleundervisning. 
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Lær 

Fotograf: Tina Christensen 

Model: Tanja Chege Andersen 

Fotograf: Frank Hansen 

Model: Tine Wollesen 

Fotograf: Lillian Bergendorff 

Model: Julie Djursaa Kaspersen 

Fotograf: Stine Nielsen 

Model: Kanita Muminovic 
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Ingen udløbsdato 

Der kommer hele tiden ny teknologi, og det betyder, at vi hele tiden skal være opmærksomme på at 

udvikle og opdatere vores undervisning. I et traditionelt uddannelsesforløb starter og slutter forløbet. Det 

vil sige, at efter endt uddannelse er det f.eks. fotografen, der selv skal sørge for at vedligeholde og holde 

sig opdateret på nye teknologier eller måder at gøre ting på. 

På Key Point Photography Acadamy er det meget anderledes. Vi ønsker, at vores færdige elever har de 

bedste betingelser for at få succes. Det betyder, at færdige elever altid har adgang til den undervisning, vi 

laver. Det betyder også at en færdig KPP-elev blot behøves at se, hvad der kommer af ny undervisning for 

at holde sig orienteret og opdateret om de nyeste teknikker og metoder. Det er en mulighed, som vi tror, 

at vi er meget alene om at tilbyde vores elever. 

Massere af gratis undervisning  på nettet 

I dag er tilgangen til fotoundervisning næsten uendelig. Du kan finde undervisning i alt lige 
fra fra Youtube-videoer, hjemmesider, blade, magasiner, kurser og meget andet, og en stor 
del af det er endda ganske gratis. 

Problemet ved, at der så meget undervisning, er dog, at du som uerfaren ikke kender 
forskellen mellem det gode og det mindre gode og dermed hurtigt kan komme til at bruge 
lang tid på noget, du måske slet ikke opdager er forkert, eller du måske blot tænker, at det 
bare er dig, der gør noget forkert, når nu “eksperten” står og fortæller, hvordan tingene 
fungerer. 

På Key Point Photography’s fotografuddannelse kommer du selv til at omsætte teori til 
praksis. Dermed vil du på “egen krop” se, hvordan de fleste ting fungerer og dermed også 
lære at se igennem, hvad der er seriøs og useriøs undervisning. 
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Sådan foregår undervisningen typisk 

Specielt det første år kører undervisningen efter et relativt ens mønster. 

1. Først åbner vi op for lektionen, så eleverne kan se den teoretiske undervisning frem mod 
næste skoledag. Den teoretiske undervisning tager typisk 1-6 timer, som bare skal ses 
inden for 2-4 uger. 

2. Når skoledagen kommer, kører samme undervisning lørdag og søndag. Dermed kan 
eleven selv bestemme, hvilken dag der passer bedst. Der er typisk en række videoer med 
opgaver, som skal løses, og Kim Skovsby er der til at hjælpe. Nogle gange arbejdes der i 
grupper, nogle gange individuelt, og andre gange er det valgfrit. Fordi opgaverne er 
videobasserede, kan eleverne tage dem i eget tempo, og dermed forløber undervisningen 
let og i et hyggeligt tempo. Kim har normalt også god tid til at hjælpe rundt omkring. I 
løbet af eftermiddagen afholdes en workshop, hvor vi gennemgår nogle af de vigtige ting 
fra opgaverne samt følger op på spørgsmål osv. Til sidst gennemgår vi de lektier, der skal 
laves frem til næste lektion. 

3. Efter lektionen har eleven mulighed for at tage en test for at tjekke, om alle de vigtigste 
ting fra undervisningen er forstået korrekt. Hvis ikke kan eleven se, hvor der er fejl, samt 
efterfølgende se teorimaterialet og opgaverne igennem og derved få korrigeret fejlene. 

4. Alt efter hvor lang tid der er imellem de forskellige lektioner, er der små opgaver, som 
skal løses. En del af dem har ikke direkte noget med foto at gøre, men handler mere om at 
udvikle personlige egenskaber, som du kan drage stor fordel af, når du skal fotografere 
mennesker eller kunder. En del af lektierne er også at se teorien til næste lektion. Så er vi 
tilbage til punkt 1, og cirklen er afsluttet. 

Her sider eleverne og ser en opgave. Her et hold ude og løse en opgave. 
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Billeder fra vores lektion om business portrætter 

Billeder af høj klasse er altid efterspurgt, og i et marked hvor der er mange fotografer som 
tilbyder sig, så er det vigtigt at lære at forstå hvordan man undgå at falde i ”Selv dig selv 
billigst og få jobbet fælden” Du kan sagtens få oparbejdet en god solid forretning som 
fotograf, men det kræver du naviger uden om de ”fælder” mange fotografer flader i og i 
stedet for, for gjort tingen rigtige første gang.  
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Første og andet år 

Fagteori er grundsubstansen for at kunne udnytte sin kreativitet samt forstå resultatet af 
de indstillinger og beslutninger, du laver som fotograf. Derfor er undervisningen tilrettelagt 
således, at vi det første år har fokus på at forstå alle de helt grundlæggende 
omstændigheder af alt fra det at fotografere til betjening af udstyret. 

Det andet år er der så fokus på, at eleverne kommer igennem nogle klassiske situationer 
for at udvikle fornemmelse og basis for de rutiner og den viden, en professionel 
fotograf bør besidde. 

Skal jeg have et bestemt kameramærke? 

Det meste af undervisningen er bygget op omkring Canon’s kamerasystem. Det betyder, at 
undervisningen kan være en smule lettere at komme igennem, hvis du har et Canon. Når 
det er sagt, så er der lavet en del undervisningsmateriale og videoer i både store og små 
Nikon-modeller samt Sony, Pentax, Fujifilm, Olympus og Samsung. Dermed kan alle, 
ligemeget kameramærke og model, hurtigt og let finde og se, hvad samme funktion hedder 
på andre kameraer end Canon. 

Foto: Jan Buk 
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Optagelseskrav 

Foto: Tommy Frahm Andersen 
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Alle kan blive fotograf 

Det kræver ingen forudgående kendskab at starte på Key Point Photography Academy’s 2-

årige weekendbaserede fotografuddannelse. Det eneste, vi kræver, er, at du har et 

systemkamera (kan indstilles manuelt), og at du har en bærbar computer og 

internetforbindelse derhjemme. 

Vi anbefaler dog fra uddannelsens begyndelse, at du investerer i et flashmeter. Det er 
noget, vi laver som et fællesindkøb, og derved kan vi få dem til en rigtig skarp pris. (Forvent 
ca. 1.500,- til 2.000,-) 

Er det en fordel at have god erfaring med fotografering fra start? 

Det er altid en fordel af have noget viden og erfaring fra start. Men nogle gange kan det 

også være en ulempe, fordi vi oplever, at de erfarne elever har en forkert forståelse af visse 

ting og derfor skal “omlæres” til den rigtige viden. Det er også vores erfaring, at meget 

erfarne elever har store eller små huller i deres viden, og vi vil derfor igennem 

uddannelsen få fyldt dem ud samt få beskæftiget de ting, som er korrekt forstået. 

Det optimale fotoudstyr 

Er der noget, man hurtigt kan købe sig fattig i, så er det fotoudstyr. Vi ser gerne, at du har 

så lidt som muligt fra start af, fordi så er vi sikre på, at du ikke fra start har lavet dyre 

unødvendige investeringer. 

Igennem uddannelsen oplever vi, at eleverne køber nyt udstyr, og det hjælper vi gerne til 
med for at sikre, at det er det rigtige, der bliver købt. Vi har oven i købet nogle aftaler med 
nogle forhandlere om studenterrabatter. 
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Det skal være sjovt at 
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Dette vil være en fordel at have til at begynde med:  

• Et systemkamera (eks. et SLR-kamera. Mærke og model er ligegyldigt)  
• En bærbar computer og høretelefoner.  
• Internetforbindelse derhjemme.  
• Har du Adobe Lightroom og Photoshop fra start, vil det heller ikke skade. (koster ca. 

91,- pr. md.) 
• Vi køber et flashmeter i et fællesindkøb 

 
Andet år anbefaler vi, at du supplerer med: 

• Evt. et kamera og forskellige objektiver der passer til de opgaver, du vil løse. 
• Evt. en skærmkalibrator og gerne også en god fotoskærm. 
• Evt. et stativ 

 

Materialeudgifter 

Materialeudgifter har vi ikke noget af. Alt hvad der skal bruges på skolen til undervisning er 
her til lektionerne. Indimellem ser vi eleverne blive så inspirerede og begrestejede for 
noget af det udstyr, vi arbejder med, at de efterfølgende investerer i det. Her ser vi gerne, 
at vi kommer med på råd. 
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Elevudtagelse 

Jeg påbegyndte uddannelsen i 2012 og var med på Kims hold nummer 2. Jeg 

var på det tidspunkt 67 år. Jeg har fotograferet i mange år. Jeg var da blevet 

pensionist og havde derfor mulighed for at bruge min fritidsinteresse endnu 

mere. Derfor var jeg meget interesseret i at komme i gang med et kursus, hvor 

jeg på en virkelig reel måde  kunne fordybe mig meget mere i fotografiet og 

fotograferingens muligheder. 

Det har været meget opløftende for mig at følge det 2-årige kursusforløb, og 

jeg har været meget positivt overrasket over, hvor givende det har været for 

mig. Dels er Kim en glimrende underviser, der, ud over det tekniske,  har et 

enormt engagement i: 

• at være til stede for de enkelte studerende, 

• at deltagerne kan få gavn af hinanden ved at fremme, at der bliver 

dannet et netværk mellem kursisterne. 

Disse netværk har kunnet bære at  række langt ud over det 2-årige forløb med 

mange muligheder for aktiviteter. Det betyder også, at når du er blevet  en del 

af KPP-netværket, så indgår du i et fagligt miljø, hvor du altid har mulighed for 

at stille spørgsmål og deltage i kortere undervisningsforløb som fx. 

weekendsommerkurser. 

Undervisningsformen er meget fokuseret på kursisternes deltagelse, og jeg 

ved, at Kim har gjort meget ud af at udvikle kursusformen ud fra de nyeste 

læringsteorier. 

Det ligger også Kim meget på sinde, at der i uddannelsen indgår temaer om, 

hvorledes kursisterne kan komme i gang med egen forretning og indtjening. 

Det er lykkedes for en del af kursisterne. 

Personligt har jeg ikke taget kurset mhp. at få en forretning op at stå. Alligevel 

har jeg ikke kunnet lade være med fx. at lave billeder i A4-størrelse i 

passepartoutrammer samt gave- og postkort af 

nogle af mine natur-/makrofotografier. Det har virkelig fanget nogle folks 

interesser, så jeg sælger da så meget, at alt fotopapir og blækpatroner er helt 

gratis for mig, ligesom det giver en lille pulje til evt. andre fotoinvesteringer. 

Jeg har også hjulpet flere med at få taget billeder/portrætter, som de skulle 

bruge i deres arbejde og billeder fra familiefester. Det er gjort uden betaling. 

Hvad enten du ønsker uddannelsen som en erhvervsmulighed eller for at få 

personlig udvikling i fotografiets kunst, er det en uddannelse, der er “alle 

pengene værd”. 

 

Margit Bjældager 

Margit 

Få et sto
rt n

etvæ
rk 
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Uge opgaver 
Kreativitet er en muskel der skal trænes, og derfor har eleverne mulighed for at tage uge 
billeder. Det skal forstås sådan, at der for hver uge er en opgave de kan løse (Det er frivilligt 
at deltage) 

Uge opgaverne varier i sværhedsgrad og den læring eleverne skal have. Grundlæggende 
hjælper uge opgaverne med at få eleverne igennem mange fotografiske udfordringer af 
både teknisk og kreativ karakter.  

Foto: Pernille Wennerstrøm Andersen  

Foto: Randi Møgelmose  

Foto: Lone Rasmussen 

Foto: Peder Trolle Balsløv 

Foto: Karina Maria Jensen 
Foto: Frank Ivan Hansen  
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Gratis ekstraundervisning 

Som et nyt tiltag i 2017 tilbyder vi nu alle skolens nuværende og 
tidligere elever en ekstra gratis undervisnings dag, en gang om 
måneden. Det gør vi for at styrke elevernes relationer i mellem de 
forskellige årgange af hold, samt vi på den måde bedre kan bevare 
en tæt tilknytning til de færdiguddannet elever som vi jo normalt 
ikke ser til undervisning efter uddannelsen er slut.  
 
Vi vil jo gerne have vores elever får det maksimale ud af 
uddannelsen, og ved at holde dem til ilden, så ved vi de holder sig 
fagligt opdateret og får trænet så de hele tiden udvikler deres 
færdigheder. 
 
Vi kalder den ekstra undervisnings dag for ”KPP tirsdag” og det er 
eleverne der selv stiller forslag til hvad temaet for dagen skal 
være. Undervisningen starter kl. 16.00 og slutter kl. 21.00 og 
dermed har de fleste mulighed for at kunne være med. 
 
For at gøre det lettere og billiger at komme til skolen, så tilmelder 
eleverne sig KPP tirsdag og herfra kan de se hvem der ellers 
deltager. Det gør det let for dem at finde nogen at køre samme 
med. 

K
P

P
 ti

rsd
age
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Billeder fra en KPP tirsdag hvor 
temaet var business portrætter 
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Praktiske oplysninger 

Elevopgave. Foto: Marianne Franziska Skjerning & Steen Lehmann  
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Key point Photography Academy i Odense ligger centralt placeret i landet og  er forholdsvist let 

tilgængeligt i både tog, bus og bil. 

Adresse: 

fotografuddannelse.nu 

Nordbirkvej 11, 

5240 Odense 

Mail: kim@kppa.dk 

Tlf: 28 11 18 11 

Transport til skolen 

Vi har elever, der kommer fra hele landet, og derfor forsøger vi at arrangere det sådan, at de elever, der 

bor i samme område, kan køre med hinanden. Det er noget, vi finder ud af imellem 7-14 dage før 

kursusstart. 

Det ligger ca. 5 minutter i bil fra 

motorvejsafkørslen. 

Der er gratis parkerings. 

Busstoppestedet ligger ca. 1 km. 

fra skolen. 

Se kort 

Undervisningstid: 

Døren åbnes kl 9:30 

Start kl. 10:00 - Slutter kl. 17:00 

mailto:kim@kppa.dk
https://www.google.com/maps/place/Fotoklub+Klub+Key+Point/@55.4304144,10.4402106,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46525bd44af95b0d:0x6e7c65384d42fe9e!8m2!3d55.7522839!4d12.2935411
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Key point Photography Academy ligger centralt placeret i landet og er forholdsvist let tilgængeligt i både 

tog, bus og bil. 

Adresse: 

Port 5 

Måløv Byvej Port 5, Måløv 

2760 Måløv  

Mail: susanne@kppa.dk 

Tlf: 28 11 18 11 

Transport til skolen 

Vi har elever, der kommer fra hele 

landet, og derfor forsøger vi at 

arrangere det sådan, at de elever, der 

bor i samme område, kan køre med 

hinanden. Det er noget, vi finder ud af 

imellem 7-14 dage før kursusstart. 

Det ligger ca. 5 minutter i bil fra 

motorvejsafkørslen. 

Der er gratis parkerings. 

Kildedal station ligger 400 meter fra 

skolen 

Se kort 

Undervisningstid: 

Døren åbnes kl 9:30 

Start kl. 10:00 - Slutter kl. 17:00 

mailto:kim@kppa.dk
https://www.google.com/maps/place/Fotoklub+Klub+Key+Point/@55.7524922,12.2881981,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46525bd44af95b0d:0x6e7c65384d42fe9e!8m2!3d55.7522839!4d12.2935411
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Elevudtagelser 

– Kim Skovsby er meget inspirerende og lidt af en ildsjæl. Han er helt 
klart årsagen til, at jeg startede op som selvstændig fotograf ved 
siden af mit almindelige arbejde – noget jeg aldrig havde planlagt 
eller forestillet mig skulle ske. Men det er selvfølgelig det rigtige at 
gøre. Kun ved hele tiden at være aktiv, kan man holde sin teknik ved 
lige og opretholde sit netværk – og så giver det jo også lidt penge til 
at købe noget nyt udstyr. Men vigtigst så har man altid en livline, 
når man står overfor nye, udfordrende opgaver, da Kim altid er 
behjælpelig med gode råd. 

Lisbeth Bech – hold 2013 

Foto: Lisbeth Bech 

Se denne lille reklame video om Lisbeth 

som blev lavet på vores sommerlejer på Orø. 

file:///C:/Users/Skovsby/Documents/Adobe
https://youtu.be/VTF50wA4S-4
https://youtu.be/VTF50wA4S-4
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Lær 
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Faciliteter 

200 m2 professionelt fotostudie og 

200m2 undervisningslokale + stort og 

dejligt køkken 
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I Odense Vi kan opdele studiet i op til 8 mindre studier 

http://fotografuddannelse.nu/fotograf-uddannelse-bliv-fotograf/elevudtaelser/
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Vi har godt undervisningslokale, køkken, toilet og make-up rum 

http://fotografuddannelse.nu/fotograf-uddannelse-bliv-fotograf/elevudtaelser/
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Der er til tider godt gang i studierne hvor der arbejdes koncentreret og intensivt   

Her er Jeanie Viig ved at fotografer Peter Lundsgaard i vores regnvejrs studie 
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På skolen 
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I nærheden af skolen 
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Det siger eleverne 

Klik ind og se hvad vores elever siger om uddannelsen 

http://fotografuddannelse.nu/fotograf-uddannelse-bliv-fotograf/elevudtaelser/
https://fotografuddannelse.nu/grunduddannelse/
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Tilmelding og priser 
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Vi optager ca. 45 elever pr. år, og da vi alle år har haft alle pladser 
besat, kører vi efter først-til-mølle-princippet. Det kan derfor godt 
være en fordel at tilmelde sig så hurtigt som muligt og sikre sig en 
plads. 

Når du har tilmeldt dig, sender vi dig 2 dokumenter pr. post. Det 
ene er en tilmeldingsblanket, som skal udfyldes, underskrives og 
sendes retur til os. Den anden er din uddannelsesgaranti, som du 
skal beholde. 

5% ekstra rabat for tidlig tilmelding 
Tilmelder du dig uddannelsen inden d. 1. oktober, får du yderligere 
5% rabat på den betalingsmetode, du vælger. Du skal så lægge et 
depositum på de første tre måneder. Depositummet modregnes, 
når betaling for uddannelsen afsluttes. 

Eksempel: Besparelse for betalingsmetode 1. 
Normal 15% rabat + 5% = 20%. 
Uddannelsespris = 45.000 – 20% = 36.000,-. Besparelse = 9.000,-. 

Kursusweekender 
Vi afholder samme kursus lørdag og søndag. Derved kan eleverne 
frit vælge, hvilken dag der passer bedst. Vi forsøger at balancere 
det således, at der kommer ca. lige mange lørdag og søndag. 
Eleverne kan frit vælge, hvilken dag de ønsker at komme.  

Transport til skolen 
Selv om skolen ligger centralt placeret i landet, kommer der elever 
langt fra og fra hele landet. Vi forsøger at lave samkørselsordninger, 
således at transportomkostningerne holdes nede, og hele turen til 
og fra skolen bliver hyggelig. 

Hvem kan tilmelde sig? 
Alle, lige fra nybegyndere til fotografer med god erfaring, kan 
tilmelde sig. Vores erfaring viser, at erfarne elever får fyldt 
teoretiske huller ud, og nye fotografer får naturligvis 
undervisningen helt fra bunden. Fordi Key Point Photography’s 
system er anderledes i forhold til traditionel fotoundervisning, så 
oplever erfarne fotografer også et stort udbytte. 

“Og så kom jeg jo lige 

til at tænke på en 

snak, vi havde for ca. 1 

år siden. Du regnede 

med, at man på de 2 

år nok kunne tjene lige 

så meget på sine 

fotoopgaver, som det 

kostede at tage 

uddannelsen. 

Jeg må indrømme, at 

jeg ikke rigtigt troede 

på det den gang. Men 

nu har jeg så brugt 

36.000,- på en 

fotografuddannelse, og 

jeg har nu i 2012 haft 

en omsætning på over 

40.000,- (jeg har godt 

nok også investeret en 

del i udstyr), men hvor 

er det skønt at få en 

forretning til at fungere 

og se, at kunderne 

bliver flere og flere, og 

nogle af dem er endda 

kommet igen flere 

gange. 
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Prisen for uddannelsen varier, alt efter hvilken 
betalingsmetode du fortrækker.  

Betalingsmetode 1: 
100% inden uddannelsens start. 
Rabat: 15%. Pris i alt: 38.250,-  

Betalingsmetode 2: 
50% inden uddannelsens start og 50% halvejs 
igennem. 
Rabat: 10%. Pris i alt: 40.500,-  

Betalingsmetode 3: 
Forud hvert kvartal (Beløb pr. kvartal: 5.343,75 ,-) 
Rabat: 5%. Pris i alt: 42.750,-  

Betalingsmetode 4: 
Betal forud hver måned. (1.875,- pr. måned). 
Pris i alt: 45.000,-  

5% ekstra rabat for tidlig tilmelding 
Tilmelder du dig uddannelsen inden d. 1. oktober 
får du yderligere 5% rabat på den 
betalingsmetode, du vælger. Du skal så lægge et 
depositum på de første tre måneder. 
Depositummet modregnes, når betaling for 
uddannelsen påbegyndes. Eksempel: Hele 
uddannelsen 45.000,- minus 20% =  36.000,- eller 
eksempel  med månedesbetaling: 45.000,- minus 
5% I alt  42.750,- ( 1.781,25 pr. md.) 

KPP-elev: livsvisionphotography.dk 

Foto: Søren Jochumsen 

Tilmeld dig her 
Sisse Blay 

http://fotografuddannelse.nu/fotograf-uddannelse-bliv-fotograf/tilmelding-2/
http://fotografuddannelse.nu/fotograf-uddannelse-bliv-fotograf/tilmelding-2/
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Elevudtalelse 

Jeg har fotograferet i mange år, men manglede teorien omkring 
fotografering. 

Det er en fantastisk uddannelse, jeg er snart halvvejs og har 
virkelig fået opbygget en viden, som man ellers ikke får andre 
steder. Key Point Photography Academy uddanner fotografer, der 
bliver nørder på deres område. Det, vi lærer her, er meget mere 
end en almindelig fotouddannelse. Kim Skovsby er en fantastisk 
fortæller. Han formår at fortælle teorien på en måde, hvor det 
kommer til at virke let, selvom det er svært stof, vi kommer 
igennem. 

Ved at vi har vores kurser samlet i KPPA i Odense, har vi et socialt sammenhold og 
samarbejde, der gør det let for os at arbejde med tingene, når vi er i grupper. Alle hjælper 
alle, og det er et godt udgangspunkt. Uddannelsen er at anbefale for alle, der har interesse 
for fotografering med spejlreflekskameraer. 

Hvad enten du vil være fotograf, bare ønsker at blive bedre til at fotografere eller, som jeg, 
arbejder i et firma som reklame- og produktfotograf og ønsker at kunne lave bedre billeder, 
give belysningen den rigtige temperatur i billedet og bare blive bedre til sit job: Kom i gang 
nu. Det kan kun gå for langsomt. 

Erik Christensen, hold 2015 


