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    ZAPISY – Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27    / ilość miejsc ograniczona /    Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA zaprasza wszystkich amatorów i entuzjastów fotografii,pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z użyciem najwyższej jakości szkiełoptycznych, na bezpłatne warsztaty fotograficzne z cyklu Czwarty Wymiar Fotografiiwspółorganizowane z firmą SAMYANG.    Miłośnicy fotografii będą mogli przetestować całą gamę produktów, a wśród nich obiektyw zfunkcją korekty perspektywy. Podczas warsztatów będzie możliwość do zapoznania się z pełnąofertą firmy SAMYANG.    W trakcie warsztatów dowiemy się jak istotna jest właściwa ekspozycja w fotografiikrajobrazowej. Poznamy różne rodzaje światła, metody jego efektywnego wykorzystania orazsposoby kreatywnego łączenia światła sztucznego z naturalnym. Nauczymy się patrzeć,dostrzegać i oceniać kadr jeszcze przed naciśnięciem spustu migawki. Przekonamy się, żefotografia pejzażowa to znacznie więcej niż tylko wschody i zachody słońca.    Omówiony zostanie temat VIDEO w służbie fotografa na przykładzie techniki timelaps.    Jak zrobić film w technice poklatkowej? Czym różnią się timelapsy tworzone z filmów i zezdjęć? Jakie akcesoria będą nam potrzebne do wykonania timelapsa? Dlaczego lepiej pracujesię z obiektywami manualnymi? Co to są kodeki? Jak (prawie) wszystko zrobić za pomocąprogramu VirtualDub? Dlaczego nie trzeba się bać szumu? Po co używać filtrów szarych?Gdzie najlepiej pochwalić się swoim filmem?    Na te i wiele innych pytań usłyszymy odpowiedzi podczas wykładów.            Z uwagi na charakter warsztatowy sugerujemy, aby każdy z uczestników warsztatówprzyniósł na spotkanie swój aparat fotograficzny.    

    Koordynator projektu: Mateusz Błażejewski        Zapraszamy wszystkich zainteresowanych amatorów, pasjonatów i entuzjastów fotografii.    --------------------------------------------------------------------------------------    Czwarty Wymiar Fotografii – SAMYANG    warsztaty fotograficzne    10 maja 2014, godz. 11.00 – 16.00    Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14        ZAPISY – Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27    www.bok.lodz.pl www.samyang.pl www.fotoabc.com      
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