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Elevarbeten lyfts fram i fotosamarbete på västkusten

Munkeröds Floristutbildning och bröllopsfotograferna Oak’s Weddings inledde ett fotosamarbete för att skapa
bröllopsinspirerade bilder i västkustmiljö i Stenungsund och på Tjörn. Projektet genomfördes tillsammans
med Retrobröllop och modellen Louise Paulson. 							
– Att se sitt slutarbete i ett konstnärligt sammanhang är väldigt roligt och spännande, säger Felicia Nordin,
floriststuderande.
Syftet med projektet var att dela med sig av kunskap, resurser och sprida inspiration. Tio bröllopsbuketter
användes vid fototillfället. Samtliga gjorda av vuxeneleverna som studerar påbyggnadsutbildningen till florist på
Munkeröds Floristutbildning i Göteborg. Modellen Louise Paulsson bar åtta olika dressar från Retrobröllop i Lysekil,
som hyr ut vintageklänningar från 40 till 60-talet.
– Vi ser det här som en unik möjlighet att utvecklas tillsammans. Genom det här samarbetet stärker skolan och
deltagarna varandra. Det går helt i linje med vår syn på entreprenörskap, säger Magnus Sundberg, initiativtagare
till projektet och kommunikationsansvarig på Munkeröds Floristutbildning.
Oak’s Weddings som drivs av Mikael Miettinen och Mikaela Watsfeldt har mångårig erfarenhet av par- och
bröllopsfotograferingar, och vet att samtliga delar spelar in för att skapa ett estetiskt helhetsintryck.
– Vi vill fånga känslorna och stämningarna i bilderna och inspirera – i kärlekens tecken. Det är ett vinnande
samarbete som alla tjänar på, säger Mikaela Watsfeldt, fotograf på Oak’s Weddings.
Floristeleverna som har bundit buketterna får referensunderlag för framtiden.
– Vi är glada över att våra elever får proffsiga och fina referensbilder – med bröllopstema i en västkustidyll – att visa
upp för arbetsgivare, säger Lisa Ekholm, lärare på Munkeröds Floristutbildning.
													

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Magnus Sundberg, kommunikatör/projektledare på Munkeröds Floristutbildning, +46 708 17 91 48, 		
magnus.sundberg@floristutbildning.se
www.floristutbildning.se
Mikaela Watsfeldt, fotograf på Oak’s Weddings, +46 727 47 14 81, mikaelawatsfeldt@gmail.com
www.oaksweddings.com
Munkeröds Floristutbildning är en av Sveriges äldsta floristskolor och slog upp dörrarna 1991. Munkeröds Floristutbildning har
ett aktivt samarbete med yrkeslivet i kursorterna Stockholm, Göteborg och Stenungsund. Skolan drivs av samma ägare sedan
starten och innehar Sveriges högsta kreditvärdighet.

