Fotografický kurz/workshop "Noční fotografie města"
s Jaroslavem Horou
Kdy: sobota 16. 3. 2019 od 17:00 do 22:00
Kde: galerie Czech Photo Centre (Seydlerova 2835/4, Praha 150 00 – 100 m od zastávky
metra Nové Butovice)

VSTUP ZDARMA
Nutná registrace na: https://www.czechphoto.org/cp/kontakt/ , cp@czechphoto.org nebo na
čísle 608 875 556
V rámci
projektu
komunitního
centra
(Registrační
číslo
projektu:
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678) Czech Photo o. p. s. spolufinancovaného Evropskou unií máte
možnost se zúčastnit workshopu s Jaroslavem Horou.

Fotokurz pro: úplný začátečník až pokročilý
Chcete proniknout do kouzla noční fotografie ?
Jste majitel kompaktu či zrcadlovky, které umožňují manuální nastavení ?
Chcete mít noční fotografie krásně vykreslené včetně hvězd i hvězdiček ?
Chcete fotografie bez šumu a odlesků ?
Chcete se naučit fotit i ohňostroj?
– naučíme vás přímo v terénu, nejčastěji v centru Prahy či jiném městě, jak fotit noční fotografie
během 1 hodiny teorie a následné 3-4 hodiny praxe
- vysvětlíme vám, jaká nastavení musíte dát na vašem kompaktu či zrcadlovce
- poznáte, kdy je nejlepší fotit noční fotografiia tzv. “modrou hodinku”
- poradíme s výběrem stativu, eventuelně jak fotit bez stativu
- ukážeme jak správně nastavit manuálně WB, vyvážení bílé barvy v noci
- ukážeme jak správně nastavit kombinaci času, clony, ISO a WB
- kurz je jednodenní a trvá cca 4-5 hodin
- na závěr fotokurzu se podíváme i na fotografi z toho večera a 1-2 společně upravíme
Doporučujeme před nočním fotografováním neprve absolvovat kurz základů fotografování, jelikož si
zopakujete a rychle osvojíte téměř všechna manuální nastavení!
Nezapomeňte si vzít s sebou fotoaparát, který používáte nebo používat budete (ať již klasický
fotoaparát na film, digitální kompakt nebo digitální zrcadlovku) a také nabitou baterii.
Ale hlavně si nezapomeňte vzít s sebou dobrou náladu a doporučujeme si dopředu napsat, co vás
trápí při focení a zeptat se nás, jak se toho zbavit a ještě lépe i fotografie, které se vám nějakým
důvodem nepovedly a vy nevíte proč.
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