Alkalmazott fotográfus képzés – a Fotósképzőben
Ha már régóta fotózgat, esetleg már fizetős munkái is voltak, ha túl akar lépni az amatőr szinten, ha érdekli a
stúdiófotózás, azaz a divat-, reklám-, tárgy-, és portréfotózás, ha meg szeretné ismerni a fotóstúdiókban használt
eszközök működését és használatukat, ha komolyabban szeretne pénzt keresni a fotózással (ügynökségi, azaz stockfotóval, vagy céges és magán megbízásokkal), akkor ez a tanfolyamunk Önnek szól!
A képzést úgy állítottuk össze, hogy a stúdiófotózás minden technikáját, elméleti és gyakorlati tudnivalóit a lehető
legmélyebben megtaníthassuk stúdióban és külső helyszíneken egyaránt:
- kiscsoportos képzés (3-6 fő),
- elmélet és gyakorlat,
- 12 alkalom, azaz 48 tanóra, alkalmanként 3 óra (3x60 perc, igény szerint szünettel),
- műteremhasználattal (profi stúdióvakuk, hátterek, kiegészítő eszközök, stb.),
- alkalmanként fotómodellekkel,
- ingyenes és korlátlan konzultációs lehetőség a képzés ideje alatt és után,
- tanfolyam utáni továbbképzés lehetséges (Alkalmazott fotográfus Plusz képzés),
- díja: 89 990 Ft, így 1 óra csak 1875 Ft!
A képzéshez a résztvevők számára kedvezményes áron tudunk kínálni stúdióvaku szettet.
Tananyag:
- fénytan, fény-árnyék viszony, ezeknek kezelése adott szitációban és fényforrásokkal,
- színkeverés, színhőmérséklet, a színek szerepe,
- a fotóstúdió felépítése, eszközei, lehetőségek otthoni, hordozható, vagy profi műterem berendezésére,
- a fénymérő, fénymérési technikák,
- világítástechnika: fények típusai, a különböző fényforrások és fényformálók (reflektorok, softbox, Beauty Dish, stb.),
derítőlapok és ezek hatásai a képre,
- portréfotózás (egy vagy több személy, gyerek, esküvő, művészi és illusztrációs portré, stb.): a különböző alapvilágítások,
fénybeállítások, kellékek, eszközök a gyakorlatban
- modellfotózás (egyszerű, kellékes, glamour, akt, külső helyszínes is, sminkes, fodrász): a különböző alapvilágítások,
fénybeállítások, kellékek, eszközök a gyakorlatban,
- tárgy- és reklámfotózás (kis- és nagy tárgyak, fém, fa, üveg, szövet tárgyak, italok, ételek, stb., reklámfotó): a különböző
alapvilágítások, fénybeállítások, kellékek, eszközök, trükkök a gyakorlatban,
- modellek és más munkatársak kezelése, munkamenetek megismerése,
- fotóillusztrátori ismeretek, képszerkesztés, tipográfia,
- professzionális képarchiválás és fotó-prezentáció (papírkép, művészi másolat, stb.),
- képfeldolgozás: nyomdai előkészítés, színkorrekció, digitális retus, portfólió készítése, előkészítés internetes felhasználásra,
- képértékelési, képelemzési gyakorlat, kompozíció, forma,
- üzleti lehetőségek, jogi ismeretek, árképzés, marketing, azaz hogyan lehet hatékonyan pénzt keresni fényképezéssel?
A foglalkozások főként gyakorlatra épülnek, így a képzés elkezdéséhez már gyakorlott fényképezőgép-kezelés
és fényképészeti alapismertek megléte ajánlott. A képzés konkrét tematikai felépítését, a foglalkozások témáit az adott
csoport igényei is befolyásolhatják.
Minden foglalkozáson gyakorlati példákon keresztül szemléltetjük a tananyagot és házi feladatot is adunk. A hallgatók
megismerik a stúdiófotózás alapjait, legfontosabb fogásait, így a képzés után már önállóan is vállalhatnak munkát.
Alkalmazott fotográfus tanfolyamunkat elvégző hallgatók képesek lesznek önálló fotózásra divat- reklám, portréfotó
területeken, a fotóstúdió felépítését ismerik és aktívan használják az eszközöket, kiegészítőket. Tisztában vannak a
munkatársak szerepeivel és fotós munka rendjével. Színvonalas, profi, igényes képeket alkotnak, amelyeket adott
esetben sikeresen tudnak értékesíteni.
A kurzusok Budapesten, belvárosi helyszínen, a csoport tagjaival egyeztetett időpontokban (hétköznap és hétvégén,
8 órától 21 óráig) és rendszerességgel, profi körülmények között, képzett, segítőkész oktatóval folynak.
Ne feledje: 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk, és az első foglalkozáson ingyenesen tesztelheti a képzésünket, ráadásul képzéseinken ingyenesen megismételheti a részvételt a biztos tudásért. Így Ön nem veszít semmit!
Jelentkezzen még ma a Fotósképző Alkalmazott fotográfus képzésére!
Jelentkezés: info@fotoskepzo.hu vagy 06-20-28-26-196, honlap: www.fotoskepzo.hu

