Naučte se tvořit zajímavé fotky!
Základy digitální fotografie...

Kurs pro začátečníky – zde v Krhanicích, 5.května!
Vhodné pro majitele jakéhokoliv digitálního fotoaparátu, který by rád fotil netuctově.
Obvzlášť vhodné pro začátečníky, kteří uvažují o pořízení digitální zrcadlovky.
Vhodné pro mládež od cca 12-ti let a dospělé.
letem světem o digifoto, aneb základní povědomí o tom:
1. Jaké jsou druhy fotoaparátů
2. Jak se liší a jak fungují
3. Vysvětlení základních, nicméně podstatných pojmů – clona, závěrka, expozice, čas,
hloubka ostrosti, kompozice, vyvážení bílé, citlivost ISO atd.
4. Objektivy – jak fungují a jaké jsou druhy
5. Základní úpravy fotek v počítači
a podrobněji o tom nejdůležitějším:
6. Jak vytvořit opravdu zajímavou fotografii
7. Pravidla, finty a fígle kreativního focení
8. Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout
Kromě povídání budeme fotit, pak zase fotit a nakonec a především opět fotit!
jedno odpoledne teorie
jeden celý den fotovýlet v přírodě kolem Krhanic
K dispozici budou ukázkové fotografie, k zapůjčení a odzkoušení bude fototechnika od
jednoduchých kompaktních fotoaparátů až po pokročilou profesionální digitální zrcadlovku.
Dále různé fotografické vybavení pro názornost a možnost experimentů (blesky, stativy...).
Kurs je dvoudenní -

Za kolik: ve srovnání s podobnými kursy doslova „za pakatel!“:
odpolední teorie – 250,- Kč ; nedělní focení v exteriéru 300,- Kč
Peníze budou použity na pokrytí výdajů spojených s kursem a pokud něco zbyde, tak to bude využito na
volnočasové aktivity dětí při akcích sdružení OSANN. Účastník kursu obdrží skripta s podstatným shrnutím.

Kdy a kde:
teoretické odpoledne - čtvrtek, 5.5. od 17:30, zasedačka v budově OU Krhanice
focení v exteriérech – neděle, 5.6., od cca 9:00 – celý den, okolí Krhanic, nebo dle dohody účastníků

Jak se přihlásit:
Telefonicky - na č. 606 626 176
e-mailem – osann@seznam.cz, nebo přes webové rozhraní na www.osann.cz příspěvkem k tématu
osobně na adrese sídla OSANN – viz kontakty na webu.
Aby byla zachována odpovídající úroveň kursu, je počet účastníků limitován maximálním počtem 12 osob!

www.osann.cz

