Amatőr fotográfus képzés – a Fotósképzőben
Ha nem ismeri ki magát a fényképezőgépe menüjében, ha most vett új tükörreflexes gépet, ha szeretne szebb képeket készíteni, ha elege van az elrontott, hibás képekből, ha egyszerűen csak szeretné megtanulni a fotózás alapjait,
hogy szép képeket készíthessen és ne pazarolja feleslegesen az idejét és az energiáját a használhatatlan képekre,
akkor ezen a tanfolyamon mindent megtanulhat, amire szüksége van!
A képzést úgy állítottuk össze, hogy a legkönnyebben megtanulhassa a szükséges ismereteket:
- kiscsoportos képzés (3-6 fő),
- elmélet és gyakorlat,
- 10 alkalom,
- alkalmanként 3 tanóra (3x60 perc, igény szerint szünettel),
- ingyenes, korlátlan konzultációs lehetőség a tanfolyam ideje alatt és után,
- ára: mindössze 49 990 Ft, azaz 1 óra csak 1666 Ft!
Tananyag:
- fényképezőgép, fényképezés története röviden,
- fénytan, világítástechnikai alapok, fény-árnyék viszony,
- színtan, színkompozíció, színek keverése, színhőmérséklet,
- kompozíció, forma, képszerkesztés, képkomponálás,
- digitális tükörreflexes fényképezőgép felépítése, záridő,
- objektívek felépítése, csoportosítása, rekesz, szűrők, előtétlencsék,
- képszenzor, fényérzékenység, fénymérési módok és eszközök,
- vakuk, állványok és más kiegészítők, eszközök használata,
- a fényképezőgép adatainak értelmezése, jelentése: hisztogram, képfelbontás, képminőség, színtartomány, stb.,
- memóriakártyák, adattárolási lehetőségek, képarchiválás, fájlformátum (nyers, tömörített: RAW, TIFF, JPG, stb.),
- tágyfotó, makrofotó: technikai alapok, eszközök, kellékek,
- portréfotó, modellfotó: technikai alapok, kellékek, eszközök,
- riportfotó, épületfotó, természetfotó: technikai alapok, kellékek, eszközök,
- jogi ismeretek (szerzői jog, kép tulajdonjoga, hol lehet és kit fotózni?),
- szoftveres képfeldolgozás, képmanipuláció, hibák korrigálása, trükkök-tippek,
- a fotó, mint műalkotás és dokumentáció,
- a jó papírkép titka, képernyő és nyomtató beállítása.
Minden foglalkozáson gyakorlati példákon keresztül szemléltetjük a tananyagot és házi feladatot is adunk. Így a hallgatók megtanulják használni a fényképezőgépüket és kihasználni annak tudását, képességeit, funkcióit. Így már csak
a kép megkomponálására lehet figyelni, a gép nem akadályoz, hogy a legjobb képet készíthessük el az adott témáról.
A képzés konkrét tematikai 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 hagyja, hogy a drága fényképezőgépe kihasználatlanul heverjen! Higgye el, ha megismeri a gépe minden funkcióját,
megtanulja a fényképezés alapjait, Ön is könnyedén készíthet szép képeket, amelyekre bárki előtt büszke lehet!
Amatőr fotográfus tanfolyamunkat elvégző tanulók képesek lesznek önálló fotózásra minden hétköznapi helyzetben,
a fényképezőgép kezelését ismerik és aktívan használják a funkciókat, szolgáltatásokat, kiegészítőket.
Mindenki számára tetszetős, színvonalas, igényes képeket alkotnak.
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 képzésére!
Jelentkezés: info@fotoskepzo.hu vagy 06-20-28-26-196
Honlap: www.fotoskepzo.hu

