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Warsztaty II stopnia dla zaawansowanych miłośników fotografii w Bałuckim Ośrodku
Kultury LUTNIA

  

  

Spotkanie organizacyjne - 26.02.2015 o godz.18.15 (czwartek)

  

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14
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Zajęcia zaczynamy 02.03.2015 o godz. 18:15.

Zapraszamy wszystkich miłośników robienia fajnych zdjęć na kolejną edycję warsztatów dla
zaawansowanych.

  

  

Będziemy  się zajmowali estetyką i językiem fotografii, poszukiwaniem inspiracji,  opanujemy
umiejętność poruszania się w studio fotograficznym, nauczymy się  kreatywnego wykorzystania
lamp reporterskich, poznamy możliwości  programu

  

  

Lightroom 4, postaramy się zrobić jak najwięcej by wykonywane przez nas zdjęcia były coraz
lepsze.

  

  

Niebanalny pomysł dla każdego miłośnika fotografii: uczestnictwo w warsztatach
fotograficznych II stopnia dla zaawansowanych.
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Te inspirujące warsztaty rozwiną pasję i pozwolą zdobyć nowe umiejętności na całe życie.
Zajęcia dobywać się będą w Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14.

  

  

Ta forma proponowanych przez BOK LUTNIA warsztatów została stworzona dla grupy
zaawansowanej, której osoby chcą poznać najbardziej zaawansowane technologie, skorzystać
z wiedzy prowadzącego, jak i zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy fotograficznej i
robieniem ciekawszych, bardziej kreatywnych fotografii.

  

  

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z nowymi, kolejnymi zasadami wykonywania dobrych
zdjęć, poznają kolejne podstawy kompozycji obrazu fotograficznego.

  

  

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich fotografujących, którzy chcą poszerzyć wiedzę o
fotografowaniu uczestnicząc na zajęciach II stopnia – zarówno wiadomości techniczne, jak i
wiedzę o kompozycji zdjęcia, o tym, co decyduje, że zdjęcie nam się podoba lub nie.

  

  

Akademia została stworzona zarówno dla profesjonalistów, którzy chcą poznać najbardziej
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zaawansowany technologicznie sprzęt, skorzystać z wiedzy Mistrzów Fotografii, jak i dla
amatorów zainteresowanych rozszerzaniem wiedzy fotograficznej i robieniem ciekawszych,
bardziej kreatywnych zdjęć.

  

  

Akademia została stworzona zarówno dla profesjonalistów, którzy chcą poznać najbardziej
zaawansowany technologicznie sprzęt, skorzystać z wiedzy Mistrzów Fotografii, jak i dla
amatorów zainteresowanych rozszerzaniem wiedzy fotograficznej i robieniem ciekawszych,
bardziej kreatywnych zdjęć.

  

  

Akademia została stworzona zarówno dla profesjonalistów, którzy chcą poznać najbardziej
zaawansowany technologicznie sprzęt, skorzystać z wiedzy Mistrzów Fotografii, jak i dla
amatorów zainteresowanych rozszerzaniem wiedzy fotograficznej i robieniem ciekawszych,
bardziej kreatywnych zdjęć.

  

  

Akademia została stworzona zarówno dla profesjonalistów, którzy chcą poznać najbardziej
zaawansowany technologicznie sprzęt, skorzystać z wiedzy Mistrzów Fotografii, jak i dla
amatorów zainteresowanych rozszerzaniem wiedzy fotograficznej i robieniem ciekawszych,
bardziej kreatywnych zdjęć.
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technologicznie sprzęt, skorzystać z wiedzy Mistrzów Fotografii, jak i dla amatorów
zainteresowanych rozszerzaniem wiedzy fotograficznej i robieniem ciekawszych, bardziej
kreatywnych zdjęć.

  

  

Warsztaty dla miłośników fotografii – II stopnia dla zaawansowanych!!!! 

  

  

Serdecznie zapraszamy!!!!

  

  

  

  

Spotkanie organizacyjne - 26.02.2015 o godz.18.15 (czwartek)

  

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14
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Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was!!!!

  

  

!!! UWAGA !!!

  

  

Warsztaty fotograficzne II stopnia dla zaawansowanych w BOK LUTNIA wspiera

  

  

i objęła opieką techniczno-sprzętową firma FS FOTO - najlepiej wyposażona hurtownia
fotograficzna - www.fsfoto.pl  -

  

  

z ul. Pomorskiej 100.
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Warsztaty fotograficzne opieką objęły także Centrum Fotografii Cyfrowej i Analogowej FOKAL –
www.fokal.pl  oraz firma FotoABC salon foto – www.fotoabc.com  – sponsor główny Konkursu
Fotograficznego OBLICZA ŁODZI, a także Wydawnictwo GALAKTYKA – 
www.galaktyka.com.pl

  

  

  

  

Termin: rozpoczęcie warsztatów – 02.03.2015 o godz. 18:15.

  

  

Informacje – zapisy - sekretariat
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 Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA

  

  

ul. Łanowa 14
 e-mail: lutnia@teosat.pl

  

  

tel.: 42 652 62 27 begin_of_the_skype_h

  

  

www.bok.lodz.pl

  

  

  

  

/ projekt graficzny plakatu: Henryk Maciaszczyk / BOK /
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RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH:

  

  

  

  

1. Wszystko co należy wiedzieć o sprzęcie.
 Wybór aparatu dla siebie – od cyfrówki do lustrzanki.
 Obiektywy systemowe i niezależnych producentów.
 Akcesoria dodatkowe.

2. Język fotografii.
 Kadrowanie, kompozycja, perspektywa.
 Struktura obrazu.
 Światło w fotografii.

3. Nieostrość jako środek wyrazu.
 Zależność głębi ostrości od ogniskowej i przysłony obiektywu.
 Świadoma kontrola głębi ostrości na zdjęciach.
 Odległość hiperfokalna.

4. Reporterskie lampy błyskowe.
 Firmowe lampy systemowe i ich różne zamienniki.
 Akcesoria – modyfikatory światła i wyzwalacze bezprzewodowe.
 Strobing. 

 9 / 12



Przygoda z fotografią na warsztatach II stopnia

Wpisany przez greeg
czwartek, 29 stycznia 2015 10:51

5. Reportaż fotograficzny.
 Reportaż narracyjny i esej.
 Fotografia dokumentalna.
 Gatunki pokrewne.

6. Fotografowanie na imprezach i uroczystościach.
 Uroczystości oficjalne.
 Koncerty i przedstawienia teatralne.
 Reportaż ślubny.

7. Fotografowanie w trudnych i nietypowych warunkach.
 Fotografia nocna.
 Błyskawice i fajerwerki.
 Ekstremalny czas naświetlania.

8. Fotografia przyrodnicza.
 Sprzęt i wyposażenie.
 Zwierzęta w obiektywie.
 Od makro do otwartego krajobrazu.

9. Sprzęt studyjny – mini studio dla amatora.
 Światła stałe i lampy błyskowe.
 Modyfikatory światła i akcesoria dodatkowe.
 Obsługa sprzętu.

10. Przedmiot w studio.
 Zdjęcie produktu na aukcje internetowe.
 Szkło.
 Przedmioty refleksyjne.

11. Portret studyjny.
 Praca z modelem.
 Najważniejsze klucze oświetleniowe.

12. Lightroom – cz I.
 Importowanie i archiwizacja zdjęć.
 Zarządzanie biblioteka zdjęć.
 Inne możliwości.

13. Lightroom – cz. II.
 Wywoływanie w cyfrowej ciemni.
 Korekta wszystkich parametrów zdjęcia.
 Edycja miejscowa.

 14. Zajęcia plenerowe.
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Informacje – zapisy - sekretariat
 Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA

  

  

  

  

ul. Łanowa 14
 e-mail: lutnia@teosat.pl
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tel.: 42 652 62 27 

  

  

  

  

www.bok.lodz.pl
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