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Styling & Matfotografi
för offentliga kockar!

Finns er förskole- eller skolrestaurang på Facebook eller Instagram?  
Då är denna dag för dig! Vi lär oss mer om matfotografi, matstyling sociala 
medier och att äga budskapet. Allting skräddarsytt för våra offentliga kök och 
restauranger.

Datum & Plats: 28 september – Vara konserthus, Allégatan 24, Vara
Tid: 9.00–16.00
Målgrupp: Förskolekockar, skolkockar, måltidsbiträden m.fl. intresserade    

Visste du att många unga vill bli kockar för att 
de ser vackra matbilder på Instagram? Och att 
många blir intresserade av foto bara för att kun-
na utveckla sitt matfotograferande? 
En sak är säker - matfotografering växer och 
kvalitén på dessa har betydelse i ett enorm flöde 
av matbilder. 
Vi vill lära dig att sticka ut med dina matbilder, vi 
vill skapa lust hos dig och dina följare samt hjälpa 
dig att nå ut med ditt budskap om matens värde. 
Vi vill även ge tips och tricks på hur du kan ”sty-
la”likväl en tallrik som skolrestaurangens typiska 
inslag; kantiner, salladsbufféer och uppläggnings-
fat.
• 9.00 - 9.30 Incheckning och kaffe
• 9.30 - 12.00 Teori, matstyling & matfoto
• 12.00 - 13.00 Lunch
• 13.00 - 15.00 Från teori till praktik,  

fotoworkshop
• Sammanfatting och summering, tid för frågor
• 16.00 - Slut för idag!

Till vår hjälp har vi anlitat Bianca Brandon-Cox, 
prisbelönt matfotograf och medprodcent till 13 
kokböcker. Hon är aktiv i de flesta sociala medier 
och har även en egen Youtube-kanal. Vi har även 
anlitat Karin Bohlin, matstylist och kock. Karin 
har ena foten  bland grytor i förskoleköket och 
andra foten bland redaktionella och kommersiel-
la uppdrag där hon även medverkat till flertalet 
kokböcker.

Välkommen till en dag fylld av inspiration 
och kunskap!

Anmälan via Regionkalendern. Du finner även anmälningslänk och inbjudan via Skolmatsakademins 
hemsida. OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn gäller. 
Sista anmälningsdag fredagen 16 september.
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