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Érdekli a videózás is a fényképezés mellett?
Szeretné kihasználni a tükörreflexes fényképezőgépe videó funkcióját?
Tökéletes videofelvételeket szeretne készíteni?
Érdekli a mozgófilm világa?
Szeretne kiváló minőségű, profi, eladható videofilmeket forgatni?

A Digitális videofilmes képzés megismerteti a résztvevőket a tükörreflexes
fényképezőgépekkel (DSLR) való videózás, filmezés alapjaival,
legfontosabb fogásaival, titkaival.
A képzést úgy állítottuk össze, hogy Ön a legkönnyebben megtanulhassaa szükséges
ismereteket:
• kiscsoportos képzés (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.
Tananyag:
• mozgófilmezés tükörreflexes fényképezőgéppel (DSLR),
• objektívek, képalkotás, optikai alapok,
• gépvázak, valamint technikai kiegészítők, segédeszközök,
• fénymérés és világosítás,
• operatőri technikák, fogások,
• vágás,
• hangtechnikai ismeretek,
• filmszerkesztés, rendezés,
• utómunkálatok, filmes szoftverek,
• a kész film archiválása, további felhasználási módjai.
Minden foglalkozáson gyakorlati példákon keresztül szemléltetjük a tananyagot
és házi feladatot is adunk. A hallgatók megtanulják használni mozgófilm
készítésre a tükörreflexes fényképezőgépeket
és kihasználni azok tudását, képességeit, funkcióit.
A fenti tananyagot több évtized munkatapasztalatai alapján állítottuk
össze. Minden témakör fontos a kezdő filmes számára, még ha ez
a kezdetekkor nem is tűnik annak.
A képzési tananyagunk egy egyedülálló, komplex rendszer, amelynek minden része,
témája egyformán fontos és szükséges a videózás megfelelő szintű
megértéséhez, elsajátításához.
A speciális tananyagunk révén lehetővé válik a céloknak, elképzeléseknek
megfelelő, legjobb, legszebb filmek elkészítése, a legjobb eredmény elérése.
A képzés konkrét tematikai felépítését, a foglalkozások témáit az adott csoport igényei
is befolyásolhatják.
A kurzusok Budapesten, pesti és budai, belvárosi helyszíneken, a csoport
tagjaival egyeztetett időpontokban (hétköznap és hétvégén, 8 órától 21
óráig) és rendszerességgel, profi körülmények között, kényelmes és modern
tanteremben, képzett oktatóval folynak.
A képzés díja: mindössze 39 900 Ft, azaz 1 óra csak 2660 Ft!

Kezdési időpontok: a képzéseink folyamatosan indulnak, amint összegyűlt egy-egy
csoportnyi hallgató (3-6 fő), akik azonos időben érnek rá a foglalkozásokra.
Az aktuális kezdési időpontokról érdeklődjön az elérhetőségeinken!
Jelentkezzen még ma!
Jelentkezés: info@fotoskepzo.hu vagy 06-20-28-26-196
Honlap: www.fotoskepzo.hu

