Fotografický víkend v horách KOKAVA LÍNIA

Certifikovaný PRO fotografický výcvik
Zažite atmosféru hôr a krásnej prírody Kokavy na Slovensku. Fotokurzom vás
bude prevádzať fotograf a tvorca, lektor akadémie Krisztián Káli. Lokalita je
ideálna na fotenie nočnej oblohy vzhľadom k minimálnemu svetelnému
znečisteniu, čakajú nás taktiež impozantné východy a západy slnka. V
programe je taktiež post-produkcia, aby sme snímky dotiahli do vydareného
konca. Tešiť sa môžete taktiež na špeciálnych hostí workshopu.
Aktivity nedeľa - podrobný rozpis:
Hlavné body programu pri ideálnom počasí:
 Fotografovanie kreatívnych záberov
 Praktická výučba práce s časom a svetlom
 Fotografovanie s použitím ohňa a vody
 Fotografovanie portrétov v pohybe
 Fotografovanie osláv a práca v interiéri

Harmonogram:
Nedeľa:

5:00 - Budíček a ranná káva / čaj s malým občerstvením pred fotením

5:30–7:30 - voliteľný program
Fotografovanie východu slnka dlhá expozícia.
Stačí ísť cca 100 metrov od ubytovania aby sme nafotili nádherný východ
slnka. Praktická výučba fotenia krajinky
pri východe slnka, nastavenie expozície a
práca s časom na zachytenie dynamiky pohybu oblakov a rannej
hmly. Fotenie v proti svetle a siluety v krajinkárstve. Naučíme sa
kompozíciu a výber správneho miesta na fotenie. Nacvičíme si
správne vyváženie bielej a fotenie s dlhým časom a minimálnym
ISO. Rozšírená odborná prednáška k téme bude v piatok a sobotu
večer na cca 60 minút.
7:30–8:30
Raňajky a odpočinok.
Po príchode sa posilníme výdatnými raňajkami, kávou, čajom a budeme
mať cca 45 minút na odpočinok a regeneráciu síl. Možnosť využitia
internetu a TV.
8:30–11:30
Teoretická výučba, úvod do fotografickej tvorby kreatívnych
záberov. Prezentácia fotografií s použitím bežných prostriedkov a
práca s časom a svetlom. Tipy na využívanie bežných prostriedkov a
správneho nastavenia fotoaparátu za účelom zachytenia dynamiky v
portréte alebo na fotografiách objektov. (photo: DYI photography)
Budeme cvičiť praktické prípadové štúdie a naučíme sa zvládať aj
náročné scény akým je dážď, hmla, dym, oheň, vietor a pod.
11:30–12:30
Vyhodnotenie fotografií a odovzdanie študijných materiálov a
prezentáciami preberaného učiva. Diskusia k praktickému
cvičeniu a odborná poradňa.
photo: DYI photography
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13:00–14:00
Obed a odpočinok.
14:00-16:30
Praktická výučba fotenia osláv v interiéri a exteriéri.
Naučíme sa zvládať náročné scény, svetlo, kompozíciu,
správne nastavenie expozície, a ako pristupovať k
foteniu osláv aby sme vykúzlili kvalitné fotografie, ktoré
zachytávajú atmosféru podujatí akým sú: svadby,
narodeniny, firemné stretnutia.

17:00–17:30
Odovzdanie certifikátov, vyhodnotenie súťaže a ocenenie TOP SHOT Kokava 2021

