UWAGA - TRWA REKRUTACJA NA:
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE –
FOTOGRAFIA SMARTFONEM
Formularze rekrutacyjne można składać

do 09.10.2020 r.
Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno lub w Szkole Podstawowej w
Stolnie poprzez wrzucenie do skrzynki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: lowe@stolno.com.pl lub przesłać
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno – decyduje data wpływu!!!
Formularze można składać również u animatorów LOWE – harmonogram dyżurów na stronie www.stolno.com.pl

Warsztaty odbędą się 17.10.2020 r. od godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Stolnie
Czas trwania warsztatów: 8 godzin / Liczba miejsc: 10
PROGRAM WARSZTATÓW:
Część pierwsza: 1. Poznajmy się. Dyskusja na temat fotograficznych umiejętności i doświadczeń uczestników,
preferowane formy fotografii, ogólny zarys warsztatów. 2. Teoria i podstawy - prezentacje, przykłady, multimedia:
a. Światło – komponowanie światłem i kolorem. Kolor i brak koloru w kompozycji; b. Kompozycja i kadr. Metody
komponowania obrazów, reguła trójpodziału; c. Linie i perspektywa; d. Podstawowe ustawienia aparatu: migawka,
przesłona, czułość. Głębia ostrości. 3. Proste zadanie praktyczne nawiązujące do omówionych zagadnień.
4. Prezentacja wykonanych fotografii.
Część druga: 1. Inspiracje – skąd je czerpać? 2. Prezentacja multimedialna na temat wykorzystania inspiracji we
własnej twórczości. 3. Prezentacja wybranych dzieł mistrzów fotografii oraz omówienie ich przykładowych prac.
Dyskusja. 4. Zadanie fotograficzne z wykorzystaniem pozyskanych inspiracji we własnej twórczości.5. Prezentacja i
omówienie wykonanych fotografii.
Część trzecia: 1. Praktyczne porady dotyczące pracy z aparatem w telefonie komórkowym. 2. Światło zastane,
sztuczne oraz mieszane. 3. Kilka słów o postprodukcji i przygotowaniu zdjęć wykonanych smartfonem do wydruku.
4. Pojedyncze zdjęcie vs seria zdjęć. 5. Przekaz, treść oraz historia zamknięta w kadrze. 6. Mini-projekt fotograficzny
– wstęp. 7. Podsumowanie oraz zakończenie warsztatów.

Podczas warsztatów przewidziany obiad i bufet kawowy dla uczestników oraz drobne upominki!!!
Warsztaty całkowicie bezpłatne dla uczestników
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów
Więcej informacji w regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacyjnym można znaleźć na
stronie www.stolno.com.pl w zakładce LOWE
Jeśli masz pytania zadzwoń: tel. 601161722

