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Lær fra de bedste:

Kom til gratis kursus med berømte Instagram-fotografer
Tirsdag den 7. marts afholder Adobe et eksklusivt og gratis virtuelt kursus, hvor den svenske fotograf
Tobias Hägg, der har over 100.000 følgere på Instagram, giver tips til, hvordan du kan skabe digital
fotomagi i Lightroom og Photoshop. Kurset fortsætter over de næste fem uger, hvor du bl.a. også kan
møde danske Morten Nordström.
Gad du godt kunne tage lige så flotte fotos som dine yndlingsfotografer på Instagram? Så har du chancen
nu, når Adobe tirsdag den 7. marts kl. 19.30 afholder sin første Coffee Break Session, hvor
fotointeresserede ganske gratis kan få tips fra nogle af de mest populære Instagram-fotografer. Det foregår
virtuelt, hvor fotograferne vil gennemgå deres arbejde step-by-step og svare på spørgsmål.
”Vi glæder os rigtig meget til at afholde vores allerførste Coffee Break Session, hvor alle kan komme bagom
scenen hos nogle af tidens dygtigste Instagram-fotografer. Formålet er at vise, hvordan man kan skabe
magiske fotos i Lightroom og Photoshop, selvom man ikke er professionel fotograf,” siger Anna Rose,
marketingchef for Adobe Creative Cloud Individual i Norden.
Se listen over fotografer, du kan møde
Tirsdag d. 6. marts er det den svenske fotograf Tobias Hägg, der fortæller. Tobias Hägg har mere end
100.000 Instagram-følgere og er blevet populær pga. sine smukke, dragende naturfotos, som han bl.a.
tager ved hjælp af droner.
Over de næste fem uger kan du møde følgende fotografer, der tilsammen har mere end 700.000 følgere på
Instagram: @jonnajinton, @airpixels, @mortenordstrom, @sofiesund og @juusohd.
Læs mere og tilmeld dig her
Læs mere om eventet, og tilmeld dig her. Læs mere om Tobias Hägg, og se nogle af hans fantastiske fotos
her.
For yderligere information
Adobe, kommunikationschef Jes Schyum, tlf. 26 70 46 70, e-mail: jschyum@adobe.com
Holm Kommunikation, konsulent Esben Berg Nielsen, tlf. 26 36 81 22, e-mail: ebn@holm.dk

Om Adobe
Adobe ændrer verden igennem digitale oplevelser. For mere information, besøg www.adobe.com.

