JSKD KOORDINACIJA ZA GORENJSKO - OI JESENICE V SODELOVANJU Z MCJ 2021 / 2022

FOTOGRAFSKE
OSNOVE
REGIJSKA FOTOGRAFSKA ŠOLA ZA MLADINO

KRAJ IZVEDBE:
Jesenice

PROGRAM
REGIJSKE FOTOGRAFSKE ŠOLE ZA MLADE
Delavnice so namenjene tako začetnikom kot tudi tistim, ki
digitalne (kompaktne in zrcalno-refleksne) in mobilne fotoaparate
že uporabljate.

TERMIN:
2 uri, 1 x mesečno od
septembra 2021 do
junija 2022
uvodno srečanje:
ponedeljek,
13. september 2021

Pod budnim očesom mentorja se boste v praksi naučili uporabljati
osnovne in nekatere napredne funkcije, ki jih omogočajo digitalni
fotoaparati (ostrenje, uporaba časa osvetlitve, zaslonke,
občutljivosti tipala ISO, bliskavice) in kamere na telefonih.
Seznanili se boste tudi s kompozicijo fotografije in tehnikami
fotografiranja posameznih motivov (portreti, pokrajina,
panorama, gibajoči objekti, nočna fotografija). Na koncu boste
prenesli fotografije tudi na računalnik in se naučili osnovne
obdelave fotografije.
Program bo mentor prilagajal potrebam, (pred)znanju in željam
udeležencev.
Koncu izobraževanja bo sledila tudi razstava izbranih del
udeležencev.
V kolikor izvedba delavnic v živo ne bi bila mogoča, bomo
delavnice izvedli v obliki video delavnic.
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ŠOLNINA:
50 evrov z DDV
(z možnostjo plačila v
dveh obrokih)
JSKD bo po prejemu prijavnice poslal
udeležencem predračun s položnico.
Plačati je potrebno po predračunu pred
prvo mesečno delavnico, potrdilo o
plačilu pa prinesti s seboj.

MENTOR

Možno je plačilo v dveh obrokih: prvi
pred septembrsko delavnico, drugi pred
oktobrsko delavnico.

Nik Bertoncelj

Šolnino povrnemo le v primeru bolezni,
na podlagi zdravniškega spričevala.

Nik se aktivno in uspešno ukvarja z različnimi vrstami fotografije
od 14. leta. Posveča se predvsem portretni, studijski in koncertni
fotografiji, z veseljem pa fotografira tudi razne dogodke ali lovi
skrite trenutke na ulicah. Od leta 2017 je Nik je zaposlen v
fotografskem studiu Foto Vidmar, kjer skupaj s sodelavci
odkrivajo drugačne in zanimive fotografske tehnike in načine
fotografiranja ter obdelave fotografij.

PRIJAVA:

ROK ZA PRIJAVO:

e-prijavnica

6. september 2021

Vsi udeleženci na koncu izobraževanja
dobijo potrdilo o udeležbi in aktivnem
sodelovanju.

JSKD OI Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice
04 / 586 67 40 ali 031 674 946
oi.jesenice@jskd.si
www.jskd.si

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV:

5 do10 (v primeru,
da se bo prijavilo
manj kot 5
udeležencev, delavnic
ne bomo izvedli)

