Fotografický kurz "Fotografujeme mobilem"
s Jaroslavem Horou
Kdy: sobota 27. 4. 2019 od 10:00 do 16:30
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.

Proč fotokurz "Fotografujeme mobilem"?






Stejně jako u fotografování "klasického" kompaktem či zrcadlovkou i tady se jedná o fotografii, která
má svá pravidla a možnosti.
Focení mobilem má jiné možnosti než zrcadlovka či kompakt.
Dnešní nejmodernější mobily mají stejné funkce jako klasické fotoaparáty a pokud je chcete zvládat, je
potřeba je pochopit.
Využijte svůj mobil na 100%
Na kurzu se naučíte především využívat pravidla správné kompozice, ale hlavně "fotit jinak".

©Jaroslav Hora

Seydlerova 2835/4, 158 00, Praha

Fotokurz pro : každého kdo vlastní mobil s fotoaparátem
Obsah kurzu :
 základy ovládání fotoparátu v mobilu
 nastavení ISO a dalších hodnot, které vám mobil umožní
 kompoziční pravidla
 fotíme panorama
 fotíme portrét
 fotíme momentky
 fotíme krajinu a památky
 jak fotit kreativně a zajímavě
 SW které vám pomohou upravit fotografie
 konzultace nafocených fotografií
Kde kurz probíhá: galerie Czech Photo Centre (Sydlerova 2835/4, 158 00, Praha – 100m od zastávky metra
Nové Butovice)
Program (časy se mohou měnit):
10.00 hod Sraz účastníků
10.00 - 11.30 hod Teoretická část - nastavujeme, učíme se kompoziční pravidla, stahujeme aplikace,...
11.30 - 12.30 hod Obědváme a fotíme jídlo ;) Resp. spíše v obráceném pořadí.
12.30 - 15.00 Fotíme památky, město, krajinu, lidi,... konzultujeme a zase fotíme
15.30 - 16.30 hod Konzultujeme a upravujeme vybrané fotografie
Co si vzít: nabitý mobil, nabíječku, notebook pro případné úpravy fotografií (budeme mít k dispozici na úpravy
jeden notebook Apple MacBook Pro a SW Adobe Lightroom Clasic CC)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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