Opis delavnice Osnove fotografije
Za kakšno delavnico gre?
V današnjem digitalnem svetu že vsi fotografiramo. Digitalni fotoaparati so cenovno vedno bolj
dosegljivi in tako narašča tudi želja po obvladovanju le-teh. S pomočjo delavnice bodo udeleženci
spoznali kako fotografska oprema deluje in se naučili popolnega nadzora nad kakovostjo posnetka.
Udeleženci bodo odkrili brezmejne možnosti fotografskega ustvarjanja najprej v teoriji, potem pa še v
praksi.
Vsebina delavnice:
-

razvoj fotografije, vrste in zgradba fotoaparatov;

-

delovanje fotoaparata: svetloba, zaslonka, zaklop, ISO vrednosti;

-

samodejno ostrenje, nastavitev beline, merjenje svetlobe, objektivi, bliskavice;

-

kompozicija, perspektiva, shranjevanje fotografije itd.;

-

praktične usmeritve ter spoznavanje z DSLR fotoaparati.

Komu je namenjena?
Fotografska delavnica je namenjena vsem starostnim skupinam. Primerna je tako za popolne začetnike
kot tudi za nekoliko bolj vešče uporabnike, ki želijo obnoviti svoje znanje in dobiti kakšen praktičen
nasvet. Lastništvo fotoaparata ni pogoj, saj je v sklopu delavnice omogočena tudi možnost izposoje ter
preizkusa fotografske opreme.
Kdo vodi delavnico?
Delavnico vodi Jan Kocjan, ki se s fotografijo aktivno ukvarja že 7 let. Poleg fotografije se ukvarja še z
video produkcijo in grafičnim oblikovanjem. Sodeloval je že na različnih projektih, kot je Jurjevanje v
Beli krajini, Črnfest in Semiška ohcet.
Kako poteka in koliko časa traja?
Delavnica poteka približno 5 ur. V prvem delu udeleženci spoznajo teorijo fotografije, ki jo potem
kasneje v praktičnem delu tudi preizkusijo. (Teorija: 1,5 – 2 uri, praksa: približno 2 ure in pregled
fotografij približno 1 ura.)
Dodatek!
Za popestritev in učne namene bodo na voljo (fotoaparati na film, brezzrcalni in DSLR fotoaparati,
objektivi, bliskavice).
Udeleženci spoznajo razlike med profesionalno ter hobi fotografsko opremo.
Udeleženci, ki še nimajo svojega DSLR aparata, si lahko aparat izposodijo za čas trajanja delavnice.
(Število je omejeno)
Praktična darilca za udeležence delavnice!
Cena izvedbe delavnice
- za člane KBŠ brezplačna delavnica
- ostali dijaki/študentje 10,00 €
- zaposleni 30,00 €

