
WARSZTATY FOTOGRAFII CYFROWEJ + PHOTOSHOP

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich użytkowników aparatów cyfrowych,
którzy chcą doskonalić swoje umiejętności 

pod okiem doświadczonego fotografa.
Zajęcia obejmują naukę w profesjonalnym studio fotograficznym, w plenerze

oraz w pracowni komputerowej,
gdzie każdy uczestnik ma możliwość pracy na samodzielnym stanowisku

komputerowym.
PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Fotografia cyfrowa podstawowe informacje:

- aparat funkcje, menu
- obiektywy
- głębia ostrości, czasy i przesłony
- czułość ISO, zasady używania
- światło w fotografii (pomiar światła)
- poprawna ekspozycja
- zasady kompozycji (poprawne kadrowanie)
- ruch w fotografii

− zastosowanie lampy błyskowej
−

Termin: 18.02.2012 r. – 19.02.2012 r.
              25.02.2012 r. – 26.02.2012 r.
              03.03.2012 r. – 04.03.2012 r. r. 
godz. 10.00 – 18.00 (jeśli zbierze się odpowiednia liczba osób)

Termin pierwszych zajęć stały, natomiast kolejne mogą ulec zmianie
na prośbę większości uczestników.

2. Warsztaty w studio fotograficznym:

- omówienie i prezentacja sprzętu studyjnego
- prawidłowy pomiar światła
- oświetlenie postaci
- studium portretu, praca z modelką
- fotografia produktu

− zajęcia praktyczne indywidualne oraz grupowe.
Termin: 18.02.2012 r. godz. 10.00 - 18.00

3. Zajęcia w plenerze.

- fotografia ludzi, portret w plenerze
- ruch w fotografii
- fotografia przyrody, pejzażu
- fotografia architektury
- używanie światła zastanego, sztucznego, korzystanie z blend.
Termin: 19.02.2012 r. niedziela godz.15.00 - 20.00



4. Zajęcia w pracowni komputerowej – PHOTOSHOP.
obróbka zdjęć zrobionych w plenerze

- otwieranie plików - wywoływanie RAW
- krzywe, poziomy, kolor, kontrast
- selekcja, rodzaje selekcji
- maski, warstwy, filtry
- retusz
- kadrowanie
- dodawanie tekstu i znaków graficznych
- zapisywanie, formaty zapisu: zalety i wady

Termin: 25.02.2012 r. sobota, 26.02.2012 r. niedziela, godz. 10.00 –
18.00

Zajęcia odbywają się w niewielkich, kilkuosobowych grupach (do 8 os.)
Koszt warsztatów tylko 400 zł.

Wystawa najlepszych zdjęć uczestników na naszej stronie internetowej,
a także nagroda za najlepsze zdjęcie!

W trakcie warsztatów serwis kawowy gratis!


