
 
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. 
 

Obsah kurzu: 

Hlavné body programu pri ideálnom počasí: 

 Fotografovanie nočnej oblohy, časozber, fotografovanie mesiaca a hviezdnej oblohy 
 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 
 Fotenie s využívaním bežných pomôcok na vytvorenie umeleckej fotky 
 Fotografovanie osláv a podujatí v hoteli - interiéry 
 Prednáška o pokročilej kompozícii vo fotografii 
 Postprodukcia a úprava fotografií 
 Ako nastaviť svetlo, práca so stavaným bleskom, externým osvetlením a ohňom 
 Fotografovanie s vodou a jeho využitie pri fotení pohybu a dynamiky najmä v 

portréte 

Dozviete sa mimo iného: 

 Výber správnej lokality 
 Voľba objektívu a ďalšieho vybavenia s možnosťou bezplatne si zapožičať techniku 
 Správne zaostrenie a ako zvoliť ideálny ZOOM počas fotenia 
 Nastavenie expozície pre vyváženú fotografiu 
 Spracovanie fotografií do finálnej podoby 
 
V cene fotovíkendu získate: 

 Fotografický program pod vedením lektorov 
 Praktické znalosti s fotografovaním reálnych modelov a v rôznych situáciách 
 Odborné poradenstvo, tipy a triky od lektorov, fotografov a účastníkov  
 Ako na post produkciu fotografie a program s licenciou na úpravu fotografií 
 Možnosť zapožičania fotografickej techniky a príslušenstva 
 PRO Certifikát od Kalis Photo Academy  

 
V cene je zahrnuté okrem fotografických lekcií a podujatí aj 

ubytovanie, strava, Grill party, SAUNA a občerstvenie. 
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Harmonogram: 
1. deň 
16:00 
Príjazd účastníkov, ubytovanie 
16:30–17:30 
Úvodné predstavenie, príprava na fotenie 
17:30–18:30 
Večera a občerstvenie 
18:30–21:00 
Fotografovanie západu slnka a nočnej oblohy (časozber a dlhá expozícia) 
23:00–24:00 
Oddych / SAUNA / Prechádzka / Vyhodnotenie fotenia 
 
2. deň 
5:30–7:30 
Fotografovanie východu slnka / krajinkárstvo / časozber / dlhá expozícia 
7:30–8:30 
Raňajky a odpočinok 
8:30–12:00 
Praktická výučba, úvod do fotografickej tvorby a pokročilých nastavení 
12:00–13:00 
Obed 
13:00–17:30 
Fotografovanie krajinky / portréty / práca s krátkym a dlhým časom / dynamické fotky 
17:30–18:30 
večera 
18:30–21:00 
Grill party / oddych / SAUNA 
21:00–24:00 
Fotografovanie nočnej oblohy + postprodukcia fotografií 
 
3. deň 
6:00–8:00 
Prebúdzajúca sa krajina pre odvážnych :) 
8:00–9:00 
Raňajky 
9:00–13:00 
Fotenie v interiéry / oslavy / výcvik na kreatívne fotky / súťaž o hodnotné ceny. 
14:00–17:00 
Záverečná diskusia, poobedňajšie fotenie a odjazd 
Každý účastník získava automaticky zľavu z 

nasledujúceho fotografického kurzu vo výške 15%   

a 1 darčekový poukaz na fotenie v hodnote 59 eur. 
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Nakoľko je obmedzená kapacita účastníkov na 12 osôb, prosím o potvrdenie 

účasti mailom na: info@kalisphoto.eu. Pošlite prosím Vaše meno a priezvisko aby 

sme pripravili potrebné administratívne a organizačné záležitosti. 

Prihlásiť sa môžete aj elektronicky na webstránke www.kalislook.com 

 

 

 

 


