	
  

	
  

Hur fick ni idén till att göra
fotoutställningen och varför
ville ni göra den?
När Annika hedberg roth
pratade om mitt sommarprojekt
på vår skola så fick vi idén till
fotoutställning efterom vi båda
fotograferar och det lät som ett
bra sätt att visa våra bilder på.
Beskriv hur ni gått till väga!
Se projektdagbok.

Är det något ni tyckt varit svårt
i projektet?
Det som var svårt var att
komma på något att göra när
bilderna var inne för
framkallning, eftersom vi inte
trodde
det skulle ta så lång tid som det
gjorde. Men vi kom på saker
som vi inte hade tänkt på
tidigare, t.ex att sätta upp
text där det står "bakgrunden"
till fotograferingen.

Hur många personer tog
chansen att se fotoutställningen
Ungdomens öga? Har ni en
uppfattning om hur
fördelningen av besökarna var,
om det var mest ungdomar/
äldre eller ungefär lika? Om det
var mest kvinnor/män eller
ungefär lika?
Den 23 då utställningen började
och vi var där, så var det ett
tiotal som var och kollade både
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män, kvinnor och
ungdommar. Men flest var det
nog kvinnor, dom som vi bla.
fick hjälp av på kommun var
där och kollade.
Vad har ni fått för reaktioner på
er utställning?
Reaktionerna vi fått verkar vara
positiva, dom som varit och
kollat har vi hört säga till
varandra och även till oss
att det var fint och snyggt gjort.
Vi har också fått sms från en
som varit och kollat på
utställningen där han meddelar
oss att det var fina biler och att
vi ska fortsätta fotografera, det
var väldigt roligt att få sådant
stöd.
Om ni gjorde en fotoutställning
igen, är det något ni skulle vilja
göra på ett annat sätt? Och
varför?
Vi tyckte att den här
fotoutställningen gick välldigt
bra och att om vi ska göra något
annorlunda kanske vi ska vara
berädda på att
fotoframkallningen tar lite
längre tid än en vanlig
framkallning eftersom bilderna
var stora.
Hur har ni informerat om stödet
från Leader Bergslagen? Bifoga
affisch eller liknande!
Leader Bergslagens loggor finns
på alla afficherna som sitter ute
i norberg, vi informerade även
fagersta posten om
att det och så satte vi upp
skyltarna på utställningen som
skickade till oss.
Andra ungdomar som vill göra
något liknande – vem kan de

kontakta?
Om andra skulle vilja göra
något liknande skulle vi tipsa
om Leader Bergslagen men man
kan nog också gå till
kommunen så hjälper dom en
med kontakter m.m.
Glöm inte att ange kontonummer för utbetalning av stödet:

