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 Sobota - podrobný rozpis:
Hlavné body programu pri ideálnom počasí:
 Fotografovanie východu a západu slnka
 Fotografovanie krajiny
 Fotografovanie tuning áut, kreatívna práca s časom a svetlom
 Fotografovanie portrétov v prírode. Práca s modelkou a modelom, párové a rodinné portréty
 Prednáška o pokročilej kompozícii vo fotografii
 Fotografovanie nočnej oblohy, časozber, fotografovanie mesiaca a hviezdnej oblohy

Sobota:

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

5:30–7:30
Fotografovanie východu slnka / krajinkárstvo / časozber / 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 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.
8:30–9:30
Teoretická výučba, úvod do
fotografickej
tvorby
a
pokročilých nastavení. Prezentácia fotografií s popisom a návodmi
ako na správnu kompozíciu a jednoduché využitie fotoaparátu.
9:30–11:30
Fotenie portrétov, predmetov a objektov v prirodzenom svetle. K
dispozícii bude rodina na portrétové fotenie jednotlivcov / párov /
detí. Praktická výučba sa zameria aj na fotenie produktov a objektov
v exteriéry. Naučíme sa správne využitie svetla, clony a času. K
praktickej výučbe dostanete video návody a študijný materiál.
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11:30–12:00
Vyhodnotenie fotografií s diskusiou.
12:00–13:00
Obed.
13:00–14:00
Oddych / prechádzka / individuálne poradenstvo.
14:00 - 17:30

Praktická výučba fotenia krajinky a prírody. Naučíme sa
zvládať kompozíciu, správne nastavenie expozície, fotenie na
dlhý aj krátky čas, precvičíme si fotografovanie detailov
(makro), nastavenia pri vyvážená bielej a fotenie rýchleho
pohybu (autá a motorky). Budeme využívať svetelné efekty,
oheň, vodu, dymovnice na vytvorenie kreatívnej fotografie.
Budete mať možnosť vyskúšať si rôzne fotografické pomôcky,
blesky, odrazky, objektívy. To všetko v okolí do 50 m od
ubytovania. Pre pokročilých fotografov sú pripravené reálne
prípadové štúdie s odborným poradenstvom a vedením.
17:30–18:30
Večera spojená s grilovačkou mäsových a syrových špecialít
18:30–21:00
Oddych / možnosť využitia SAUNY / Internetu aTV
21:00–24:00
Fotografovanie nočnej oblohy mesiaca a hviezd.

