Fotósképző Alkotótáborok
• Értelmes és kreatív elfoglaltságot keresel a nyári szünetben?
• Érdekel a média világa?
• Már mindenki jobb fotókat készít nálad?
• Szeretnél hasznos, érdekes hobbit tanulni?
• Szép fotókat készítesz, ezért fejlesztenéd tehetségedet, szépérzékedet?
• A jövődre is gondolsz, szeretnél fotós, vagy videós lenni?
• Értékeket ápoló és bemutató fotósoktatást keresel?
Nálunk igazi élmény, hatékony tanulás, kreatív kikapcsolódás, új barátok, valamint sokoldalú fejlődés
vár a résztvevőkre!
A fotográfus képzésünk keretében és annak oktatási rendszerére, tananyagára épített fotós alkotótáboraink
Budapest belvárosában, választható budai vagy pesti helyszíneken, modern és igényes környezetben, tiszta
és kulturált körülmények között, légkondicionált helyiségekben, biztonságos környéken és környezetben,
magasan képzett szakemberek részvételével, kis csoportokban, 5 napon keresztül, 9-16 óráig zajlnak.
Minden nap tízórait (minőségi, kézműves péksütemények), valamint meleg, két fogásos ebédet (színvonalas
étteremben, kiszolgálással, üdítővel) biztosítunk. Igény esetén speciális étrend is megoldható (ételallergia
stb.).
A fényképezés elméletének és gyakorlatának, a képkomponálás alapjainak elsajátítása, fotós titkok,
fogások tanulása mellett az alkotótáborban, profi fotóiskola műtermében minden nap, valamint az
időjárástólfüggően délelőtt vagy délután fotóséta keretében külső helyszíneken (budai és pesti belváros,
Tabán, Városliget, Margitsziget, Vár, Millenáris stb.), valamint profi fotóműtermünkben is fotózunk
(fényképezőgép és műtermi eszközök használata, portréfotózás, modellfotózás stb.).
Az alkotótábor gyakorlati programjain a résztvevők Budapest legszebb, leghíresebb épületeit, parkjait, utcáit,
szobrait is fotózzák – a pesti és budai belváros helyszínein. Megismerkednek a fényképezés titkaival,a
fotóműteremben zajló fotózással és egyúttal Budapest értékeivel is.
Budapesti körpanoráma fotózása a Bazilika tornyából, sétahajózás fényképezéssel a Duna belvárosi
szakaszán, fotóséta a Dunakorzón, Magyarország legnagyobb és legszebb szökőkútjának fényképezése a
Margitszigeten, a Budai Vár és a megújult Várkert Bazár évszázados épületeinek megörökítése, fotózás profi
fotóműteremben, és hasonló, igényes programok, témák várják a fiatalokat.
Egy alkotással és tanulással eltöltött hét – felejthetetlen élményekkel, sok-sok fotóval, baráti
társaságban!
Programok, képzésterv:
A napirend az időjárástól függően változhat. Rossz idő esetén a professzionális fotóstúdiónkban zajlik az
oktatás.
• Hétfő

délelőtt: ismerkedés, a fényképezés alapjai, fotótörténet, lyukkamera (camera obscura),
délután: fotózás külső helyszínen (épületek, portré), fotós helyzetgyakorlatok,
• Kedd
délelőtt: fényképezőgép működése: objektívek, gyújtótávolság, blende, mélységélesség,
délután: fotózás külső helyszínen (épületek, portré), fotós helyzetgyakorlatok,
• Szerda
délelőtt: fényképezőgép működése: zárszerkezet, expozíció, képszenzor, expozíció-korrekció,
délután: fotózás külső helyszínen (természetfotó),
• Csütörtök délelőtt:fényképezőgép működése: élesség, érzékenység, színhőmérséklet, fotós eszközök,
délután: fotózás külső helyszínen (portré, emberábrázolás természetes fényben, stb.),

• Péntek

délelőtt: képkompozíció, színelmélet, különböző témák helyes fotózása, fotós trükkök, tippek,
délután: fotózás külső helyszínen, mozgás ábrázolása, fotós helyzetgyakorlatok.

Az alkotótábor teljesen kezdő és haladó fotósoknak egyaránt ajánlott.
A 2017-ben induló turnusok (1 hét = 1 turnus: 5 nap, hétfőtől péntekig, 9-16 óráig.
Az adott turnus helyszínei tervek, így esetleg változhatnak a jelentkezők számának függvényében.):
• június: 19-23.: Pest, 26-30.: Buda,
• július: 3-7.: Buda, 10-14.: Pest, 17-21.: Buda, 24-28.: Pest,
• augusztus: július 31.-augusztus 4.: Buda, 7-11.: Pest, 14-18.,: Pest 21-25: Pest vagy Buda.
Minden meghirdetett turnust megrendezünk, de egyszerre csak egy turnust indítunk, tehát vagy Pesten,
vagy Budán zajlik a tábor.
A gyerekeket át tudjuk kísérni Pestről Budára vagy fordítva, tehát a szülőnek nem szükséges a tábor
helyszínére utaznia.
Helyszínek (választható):
• Pest: a Fotósképző székhelye, profi fotóműterme (1052 Budapest, Párizsi u. 1., térkép itt, lent),
a foglalkozások itt és a belvárosban (I., V. kerület), valamint a Margitszigeten zajlanak.
• Buda: a Budai Oktatóterem (1015 Budapest, Hattyú utca 16., térkép itt, lent),
a foglalkozások itt és a budai belvárosban (I., II. kerület), valamint a Margitszigeten zajlanak.
A táborhelyszínek elhelyezkedéséről, megközelíthetőségéről részletes információk találhatók a Gyakori
kérdések menüpont alatt.
Korhatár: 8-18 év
Létszám: általában 5-10 fő turnusonként (minimum 3 fő, maximum 15 fő)
Jelentkezési határidő: folyamatos, de érdemes minél előbb jelentkezni a limitált
csoportlétszám miatt!Fotósképző alkotótábor gyerektábor
Az adott turnus kezdetéig elfogadunk jelentkezéseket (tehát előző napon, vasárnap is,
de akár hétfőn 9 óráig is – hétvégén is elérhetők vagyunk telefonon és emailben egyaránt).
Részvételhez szükséges: digitális fényképezőgép (ha nincs, térítésmentesen tudunk biztosítani),
munkafüzet, írószer, BKK bérlet/jegy, költőpénz, sportos öltözet.
Részvételi díj: mindössze 39 990 Ft/fő elővételben (a jelentkezés után 7 napig),
míg a tábor első napján, beiratkozáskor rendezve 44 990 Ft/fő.
Ami tartalmazza a teljes oktatást és a teljes ellátást, azaz:
• az 5 napos tábor folyamán zajló elméleti és gyakorlati fotósképzést,
• a tízórait (friss, finom, kézműves péksütemény – kívánság szerint és ásványvíz),
• a bőséges, két fogásos ebédet üdítővel (színvonalas étteremben, kiszolgálással),
• a korlátlan ásványvíz fogyasztást,
• az elhelyezést légkondicionált tantermekben,
• szükség esetén kölcsönzött digitális fényképezőgépet,
• a szakmai tanácsadást, tehetséggondozást és felügyeletet is.

A részvételi díjat elővételben személyesen a pesti helyszínen vagy átutalással lehet rendezni.
A részvétel kezdés előtti lemondásakor a teljes díjat visszatérítjük.
Hozd a barátokat is! akció: ahány barátot hoz magával egy résztvevő a táborba,
annyiszor 4000 Ft kedvezményt tudunk biztosítani számára a részvételi díjból!
Részletek az Akciók menüpont alatt.
Vélemények a táborról:
“Köszönjük, kiválóan érezte magát Tamás fiam!”
S. Anita, szülő, Budapest
“Nagyon jó volt a társaság, remélem, még találkozunk!
F. Dani, 15 éves résztvevő, Budapest
“Jól éreztem magam, jók voltak a programok és sok jót tanultam.
Már sokkal könnyebb fényképezni. :)”
A. Klaudia, 14 éves résztvevő, Budaörs
Ezért tényleg érdemes volt felutazni. Szépek a pesti házak és utcák is!
S. Ákos, 12 éves résztvevő, Szolnok
“Nagyon tetszett a fotóstábor! Ha lehet, majd jövök tanfolyamra később!”
B. Eszter, 16 éves résztvevő, Dunakeszi
Örülök, hogy a gyermekem szakértő tanárral, hasznos foglalkozásokkal,
értékesen töltötte el ezt a hetet! Köszönöm a nevében is!
B. Zsuzsa, szülő, Budapest
Jelentkezés:
A táborokba a Kapcsolat menüpont alatt található űrlap kitöltésével és elküldésével lehet jelentkezni.
Kérjük, az űrlapon a “Jelentkezés, kérdés” rubrikában adja meg a turnus időpontját is!
A jelentkezést 1-2 napon belül visszaigazoljuk, elküldjük a szükséges információkat, majd
az alkotótábor kezdete előtt egy héttel küldünk még egy levelet a további szükséges tudnivalókkal.
Elérhetőségek:
Email: info@fotoskepzo.hu
Telefon: 06-20-28-26-196, 06-1-266-1420
Honlap: www.fotoskepzo.hu

