
FOTOGRAFICKÝ KURZ v Krkonoších

termín: 12.5. - 14.5.2023

Workshop "Krkonoše - krajinářská fotografie"
je pořádán pod mým vedením. Centrem
víkendových fotovýprav do míst okouzlujících
výhledů i skrytých zákoutí Krkonoš bude
Moravská bouda, nacházející se v hřebenové
části hor.

KOMU JE KURZ URČEN

Všem zájemcům o krajinářskou fotografii, především však
začátečníkům a mírně pokročilým. Zájemci o workshop mohou
očekávat individuální přístup, stejně jako uvolněnou a přátelskou
atmosféru ve skupině.
Počet účastníků v kurzu – max. 6

Jádrem víkendového workshopu je jeho praktická část, tedy
fotografování v terénu, kdy program pěších výprav bude
přizpůsoben aktuálnímu počasí.

OBSAH A CÍL KURZU

Krajinný celek, polocelek a detail – rozmanitost fotografických
přístupů při fotografování krajiny. Vhodná fotografická technika
(typy fotoaparátů, vhodné objektivy, druhy filtrů a práce s nimI),
základní technická doporučení pro fotografa krajiny 
 nastavování expozičních hodnot (clona, čas, ISO), volba
expozičních režimů (Av, Tv, M…), kompenzování expozice,
správné ostření a práce s hloubkou ostrosti apod.
Výtvarně působivé fotografování přírodních motivů (skalních
útvarů, lesních porostů, vodních toků ap.).
Typický charakter krajiny Českého ráje a jeho nalézání přes
hledáček fotoaparátu.
Možnosti práce s využitím přírodního světla. Ranní vyhlídky při
východu slunce, večerní měkké světlo.
Využití fotografických filtrů.

Připraveny jsou komentované ukázky z mé tvorby,
včetně společných diskusí a projekcí fotografií               
po fotografování v plenéru.

cena: 3.100 Kč



DŮLEŽITÉ INFORMACE

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM

po příjezdu na Moravskou boudu a ubytování teorie
fotografování krajiny s promítáním ukázkových fotografií,
přátelské posezení  a diskuse

ranní focení na okolních vyhlídkách
dle počasí připraveno několik variant, vždy však pěší túra (Dívčí
kameny, Mužské kameny, atd.), odpoledne či na večer dlouhé
expozice na Dívčích kamenech.
večer pak promítání a hodnocení nafocených snímků a úprava
fotografií, trocha teorie (kompozice, technické aspekty
krajinářské fotografie ap.), diskuse a přátelské posezení

kratší okruh, fotografování krajiny s důrazem na výtvarné
provedení krajinných celků i detailů
závěrečné zhodnocení a rozloučení

PÁTEK – cca od 19.30 do 22.30h.

SOBOTA – cca od 6-8h. do 22h.

NEDĚLE – cca od 6-8h. do 14h.

Tel: +420 604 721 983
E-mail: holub.tomas@centrum.cz

Web: www.holubtomas.cz

 Slevový kupón na filtry českého výrobce VF Foto 
Možnost vyzkoušení fotoaparátů, objektivů (široké objektivy, makroobjektiv

až  po teleobjektiv 200-500mm), 
VF Foto filtry, především spaciální ND filtry 

pro několikaminutové expozice 

JAKO BONUS ZÍSKÁTE

bunda (nejlépe s vyšším límcem a kapucí), pláštěnka
teplá mikina, čepice, šátek, rukavice
pevné obuv či pohorky + obuv na chatu
náhradní oblečení
čelovka / baterka
foto brašna či fotobatoh pro vaši techniku

OBLEČENÍ
Protože květnové počasí na horách může být nevyzpytatelné,
doporučujeme jej nepodcenit a přibalit s sebou teplé oblečení a to
především:

UBYTOVÁNÍ
Zajištěno na Moravské boudě (jedné z nejhezčích hřebenových bud
v Krkonoších), ve 2 lůžkových pokojích. V ceně workshopu není
ubytování zahrnuto. Cena je 695,- Kč / noc se snídaní.
STRAVOVÁNÍ
Obědy budou během dne na chatách v okolí, večeře v restauraci
na Moravské boudě. Stravování není v ceně kurzu zahrnuto.
DOPRAVA
Individuální autem (není zahrnuto v ceně). Možné propojení
účastníků pro společnou cestu.


