Amatőr fotográfus Plusz képzés – a Fotósképzőben
Az Amatőr fotográfus Plusz képzésünket kizárólag azoknak indítjuk, akik elvégezték az Amatőr fotográfus képzésünket
és tovább szeretnének lépni a fényképészetben. Azaz akik már rendelkeznek a szükséges tudással és tapasztalatokkal, de igényesebb, szebb képeket szeretnének készíteni, nyitottak az új kihívásokra és a fotózás mélyebb témái is
érdeklik.
Ha szeretné az amatőr fotográfus tudását tovább mélyíteni, ha megismerné a fotózás érdekesebb, de nem szokványos válfajait, ha jobban kihasználná a fényképezőgépe és annak kiegészítői (vaku, állvány, számítógép, szűrők stb.)
által biztosított lehetőségeket, ha szeretne fotópályázatokon rangos eredményeket elérni, ha kiállítaná a képeit, ha
egyszerűen csak még szebb fotókat szeretne készíteni, akkor ez a képzés Önnek szól!
A képzés a többihez hasonlóan zajlik a hatékony oktatás érdekében:
• kiscsoportos foglalkozások (3-6 fő),
• elmélet és gyakorlat,
• 5 alkalom,
• alkalmanként 3 tanóra (3x60 perc, igény szerint szünettel),
• ingyenes, korlátlan konzultációs lehetőség a tanfolyam ideje alatt és után.
A képzés díja: mindössze 35 000 Ft, azaz 1 óra csak 2335 Ft!
Tananyag:
• gyakorlatok a műteremben: portréfotó, tárgyfotó,
• gyakorlatok fotóséta keretében: épületfotó, természetfotó, riportfotó,
• gyakorlat: sportfotó,
• a zónarendszer,
• vakuzás a gyakorlatban (1 és több fejvakuval) benti és külső helyszíneken,
• panorámafotó készítése,
• a makrofotózás gyakorlata,
• lyukkamera (camera obscura) használata,
• mélységélesség, rekesz-idő párosítás a gyakorlatban, a különböző helyzetekben,
• profi színkezelés (pontos színhőmérséklet és színtartomány beállítás stb.),
• szoftveres képszerkesztés: HDR (nagy dinamikaátfogású képek), szűrők, színhelyesség,
további tippek, trükkök,
Használja ki a fényképezőgépe, a fotós felszerelése és az Önben rejlő képesség adta lehetőségeket, hogy igazán
maradandó fotókat alkothasson! A sikerélmény és a képeire kapott dicsérő szavak megtérítik a befektetést!
A képzés tematikájának felépítését, a foglalkozások témáit az adott csoport igényei is befolyásolhatják.
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, valamint az első foglalkozáson ingyenesen tesztelheti
a képzésünk színvonalát, ráadásul képzéseinken ingyenesen megismételheti a részvételt a biztos tudás megszerzéséért. Így Ön nem veszít semmit!

Jelentkezzen még ma a Fotósképző Amatőr fotográfus Plusz képzésére!
Jelentkezés:
Email: info@fotoskepzo.hu
Telefon: 06-1 266-1420
Mobil: 06-20-28-26-196
Honlap: www.fotoskepzo.hu

