Butlleta d’inscripció
Curs de fotografia 2015
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Marca i model de càmera que tens

Organitza

Tens ordinador portàtil?
Ets soci de l’AFI?
Signatura

Plaça de la Creu,18
www.afigualada.com
afi@afigualada.com

Plaça de la Creu,18
www.afigualada.com
afi@afigualada.com

L’Ajuntament, l’Institut Municipal de Cultura i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada
convoquen el Curs de fotografia, De la
Càmera a la visualització, que tindrà
lloc a l’estatge social de l’Agrupació.

MAIG

5 - La càmera

El preu del curs és de 125 euros.

7 – Els objectius
12 – Control de l’exposició

CURS DE FOTOGRAFIA
DE LA CÀMERA A LA VISUALITZACIÓ

Es
donaran
els
coneixements
necessaris per a la correcta utilització
de la càmera fotogràfica, els seus
accessoris, la composició de la imatge
i la seva manipulació bàsica, el
programari, amb sessions teòriques
audiovisuals i sortides pràctiques.

14 – La composició
17 – 1a Sortida de pràctiques
19 – Formats digitals ( RAW, TIFF, PSD )
21 – El Flaix, preparació 2a sortida

S’estableix una quota reduïda de
100 euros per als actuals socis de
l’AFI.
HORARI
Les sessions tindran lloc de les 8 a
2/4 de 10 del vespre a l’estatge de
l’AFI, plaça de la Creu, 18, baixos.

24 – 2a Sortida de pràctiques
26 - Temes fotogràfics. El paisatge

CONTINGUT DEL CURS
Preparat de manera audiovisual, per a
la millor comprensió de les matèries,
es pretén oferir els coneixements
bàsics suficients per a la realització
de fotografies.
Tractarà els temes següents:

28 - Comentari 2a sortida

-

4 - Manipulació de la imatge

La càmera
Objectius i accesoris
Llum i control de l’exposició
La composició
Temes fotogràfics
Sortides pràctiques
Tipus d’archius
Manipulació bàsica de la imatge
Presentació i visulalització

PREU DEL CURS

JUNY
2 - Temes fotogràficas. El retrat
3 - Sortida nocturna

7 - 3a Sortida de pràctiques
9 - Retoc de la imatge (sessió pràctica)
11 - Retoc de la imatge (sessió pràctica)

INSCRIPCIÓ
Per e-mail, consultant el nostre web
www.afigualada.com i omplint la
butlleta d’inscripció, o bé, lliuran la
butlleta a l’estatge de l’AFI, plaça
de la Creu, 18, baixos, els dilluns de
2/4 de 8 a 9 del vespre.
ALTRES
Es lliurarà un certificat acreditatiu de
l’aprofitament del curs.
Les places són limitades.

18 - Album - audiovisual (visualització)

Per a qualsevol aclariment sobre el
curs, us podeu adreçar al telèfon
següent:

3 - Entrega de diplomes

Ramon (639040880).

16 - Comentari 3a sortida

