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2. dubna 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie, ZAČÍNÁME

11. března 2016 LIBEREC  

Jan Olša:

Efektní fotografie krajiny

více na více na

Perfektní fotografické výsledky 

24 hodin denně a 7 dnů v týdnu 

s novou řadou vysoce kvalitních 

kompaktních fotoaparátů Nikon 

DL

Amsterdam, Nizozemsko, 23. 

února 2016: Nikon zamíchal trhem 

s vysoce kvalitními kompaktními 

fotoaparáty novou řadou přístrojů 

poskytujících fotografům, kteří 

chtějí být „vždy připraveni k 

expozici snímku“, snadno přenosné 

řešení pro získání perfektních 

výsledků 24 hodin denně a 7 dnů 

v týdnu.

Vysoce kvalitní kompaktní 

fotoaparáty Nikon DL s legendární 

optikou NIKKOR a výkonnými 

technologiemi Nikon zaručují 

vynikající kvalitu obrazu při každé 

fotografické příležitosti. 

 

Novou řadu tvoří tři modely 

fotoaparátů: přístroje Nikon DL24-

85 f/1.8-2.8, Nikon DL18-50 f/1.8-2.8 

a Nikon DL24-500 f/2.8-5.6. Každý 

z fotoaparátů je vybaven pevně 

vestavěným objektivem NIKKOR 

se zoomem a vysoce výkonnou 

optikou na úrovni objektivů pro 

digitální jednooké zrcadlovky 

Nikon a rychlým 25,4mm (1˝) 

obrazovým snímačem formátu CX. 

Nová řada vysoce kvalitních 
kompaktních fotoaparátů Nikon

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/nova-rada-vysoce-kvalitnich-kompaktnich-fotoaparatu-nikon-172340cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím 
zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním budete schopni? 
Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po 
dokončení kurzu vše zvládnete.

Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl doporučený jako 
kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním začnou fotit, ale výsledek není takový jaký 
by očekávali. Zkouší to znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu se mění 
v rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili peníze za fotoaparát, který prostě 
dobrou fotku neumí.
Mohu vás ale ujistit, že umí!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, a už tehdy to dovedl. Přesto, že 
měl pro dnešní dobu směšné rozlišení 2,1 mil. pixelů.

Milujete přírodu ale stále se Vám nedaří zachytit ji na 
svých snímcích tak krásně, jak ji vidíte?

Chcete své fotografie dostat na vyšší úroveň a třeba 
vyhrát nějakou soutěž?

Pak je tento kurs fotografování krajiny určen právě Vám!
V našem kurzu Vám pro Vaše další praktické využití 
vysvětlíme co to vlastně krajinářská fotografie je, jaké 
vybavení pro efektní fotografii použít, poznáte základní 
skladební obrazové prvky, dozvíte se o formátech RAW 
a HDR, vysvětlíme Vám základní postprodukční postupy, 
které Vaši fotografii posunou na úplně jinou úroveň.
Kurz je celodenní a obsahuje teoretickou i praktickou 
část, v níž si budete moci okamžitě vyzkoušet, co jste se 
v kurzu naučili.

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

Efektní fotografie krajiny

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
2. dubna 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
11. března 2016 LIBEREC

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Bezkonkurenční karbonový stativ pro náročné cestovatele.

Společnost Rollei uvádí na náš trh špičkový kompaktní stativ určený pro 

náročné uživatele vyžadující maximální kvalitu, stabilitu a variabilitu v 

kombinaci s minimální přepravní hmotností a rozměry, Rollei Compact 

Traveler No.1 Carbon.

Rollei Compact Traveler No.1 Carbon je jedničkou ve své třídě a to v mnoha 

ohledech. Nohy i středový sloupec jsou precizně vyrobeny ze 7 vrstev 

karbonu s typicky elegantním povrchem. Především se však vyznačuje 

svými vlastnostmi, které jsou kombinací pevné konstrukce a nízké váhy. V 

porovnání s hliníkovou konstrukcí je tak stativ lehčí o několik desítek až 

stovek gramů a zároveň nabízí vyšší nosnost. 

Společnost Sony dnes oznámila PXW-Z150, nejnovější 

přírůstek do své XDCAM řady lehkých profesionálních 

videokamer s novými funkcemi umožňující bezdrátový 

provoz a 4K natáčení.

Sony představuje zcela nové PXW-Z150 kompaktní 

profesionální videokamery a poskytuje kvalitu 4K s 

vestavěným live streaming a možnostmi bezdrátového 

workfl ow

Sony PXW-Z150

více na

více na

Omezena na 3500 kusů na celém světě, nový Fox Brown verze přichází 

s prémiovým koženým řemínkem a odpovídající stříbrnou krytkou 

objektivu, stejně jako objektiv M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1-3.5-

5.6 EZ Pancake.

Southend únor 2016 - Při Olympus oznamuje novou Limitovanou 

edici OM-D, designoví nadšenci vědí, že jdou pro mimořádný vizuální 

požitek. OM-D E-M10 Mark II Limited Edition nabízí všechny high-tech 

ohňostroje z oceněných OM-D E-M10 Mark II, ale vyčnívá výrazným 

novým designem. Unikátní barva Fox Brown a textura sama dělá tento 

fotoaparát sběratelským kouskem.

Olympus představuje fotoaparát OM-D E-M10 
Mark II Limited Edition.

více na

Rollei Compact Traveler No.1 Carbon

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/rollei-compact-traveler-no-1-carbon-172339cz
http://www.fotografovani.cz/forum/digitalni-fotoaparat---kompakt/sony/sony-pxw-z150-172337cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/olympus-predstavuje-fotoaparat-om-d-e-m10-mark-ii-limited-edition--172336cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Špičková obrazová kvalita a velký zoom 

do každé cestovatelské kapsy

 

 

Nejnovější kompaktní ultrazoom značky 

Panasonic má velký 1“ snímač 10x 

optický zoom a disponuje technologií 4K 

pro foto i video

 

Panasonic představil nový model LUMIX 

DMC-TZ100 - špičkový, velmi kompaktní 

fotoaparát určený hlavně na cesty. V 

mnohých ohledech se vyrovná mnohem 

dražším modelům s výměnnými objektivy. 

Navzdory malým rozměrům je nejnovější 

přírůstek do řady LUMIX TZ vybaven 

nejmodernějšími funkcemi a také 10x 

optickým zoomem, takže se na cestách 

jistě stane oblíbeným společníkem 

fotografů i kameramanů.

 

I přes své kompaktní rozměry je 

fotoaparát vybaven velkým snímačem 

s úhlopříčkou 1“, na jaký v této třídě 

narážíme jen výjimečně, a také obrazovým 

procesorem Panasonic Venus. Tato 

kombinace je zárukou kvalitních snímků 

v podstatě v jakémkoli prostředí. Kromě 

toho je k dispozici technologie 4K včetně 

funkcí 4K Photo nebo Post-Focus, díky 

nimž není nezbytně nutné vystihnout 

nejvhodnější okamžik ke stisku spouště 

nebo správnému zaostření - to vše lze 

řešit až dodatečně.. Díky jednoduchému 

ovládání, plnohodnotné výbavě a 

bohatým možnostem konektivity lze 

navíc fotografie i videozáznamy snadno 

sdílet s přáteli nebo rodinou.

Nový LUMIX DMC-TZ100

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/novy-lumix-dmc-tz100-172343cz
www.fotolab.cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Přijďte si prohlédnout mezinárodní projekt, který pomocí média fotografie, dokumentu a videoartu představí výtvarné aspekty uměleckých 
děl a drobné architektury, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru.
 
Idea:
• prezentace ojedinělého přístupu využití současného 
výtvarného umění v rámci zpřístupnění 
výjimečných lokalit na území Norska
• fotografie jako zprostředkující a komunikační médium
• citlivý dialog umění a krajiny
• kultura versus příroda, umělecké intervence do materie 
přírody
• architektura jako součást umění.. jako umělecký 
artefakt.. nová estetická funkce
• architektonické prvky na pomezí architektury a umění 
s estetickou kvalitou
• putování za uměním a krajinou- jiný pohled na krajinu 
 
cíl projektu:
• mezinárodní spolupráce v rámci využití současného 
umění v rámci rozvoje společnosti, přenesení zkušeností 
do českého kulturního kontextu.
 

Nenechte si ujít výstavu Mju.name -  Mju.name je název 
skupiny autorů Davida Váni, Pepy Dvořáčka a Václava 
Hníka, studentů ITF, kteří se skrze analogovou fotografii 
snaží reflektovat své okolí a svůj 
prostor. Banalita každodennosti, neopakovatelný 
okamžik, krása obyčejného, i tak se dá definovat záměr 
výstavy nesoucí stejný název jako fotografická skupina 
Mju.name. Jednotlivé fotografické soubory spojuje nejen 
práce s analogem (nutno říci, že většina fotografií je 
dokonce pořízena s fenomenálně známým kompaktem 
Olympus Mju), ale i jistý druh hravosti a zkoumání hranic 
samotného média fotografie. Ke spolupráci na výstavě 
se rozhodli autoři přizvat svého kolegu, slovenského 
fotografa Vladimíra Slivku, který se převážně zabývá 
konceptuálně zaměřenou dokumentární fotografií. 
 

Artscape Norway

Mju.name 

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jak se nazývá mezinárodní projekt a výstava fotografií norské krajiny?

a) Mju.name
b) Neznámý fotograf
c) Artscape Norway

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  NABÍZÍM EXTERNĚ SPOLUPRÁCI

  Obsluha knihařských strojů

  SPOLEHLIVÁ GRAFIČKA - Externě

  Grafický Design

NABÍZÍME PRÁCI

  Pracovníka do polygrafické výroby

  Craneballs - OSTRAVA!!!

  Grafik – designér

  Koordinátor projektů - zpracování 
grafiky a videa

BAZAR - PRODÁVÁM

  Wacom Intuos Pro M

  Falcovačka STAHL 52 4+4

  Řezací plotter Secabo S120 ještě rok 
v záruce

  Wacom Cintiq Companion 2 128GB

BAZAR - KUPUJI

  Titulky k videu

  Přidání titulků k videu

  Arbor - skříň na výkresy

  výsekový lis

Dotaz:

Dobrý den, chci se zeptat jaké světlo je 
nejlepší pro focení květin na jaře? Jestli 
je lepší jasná nebo zatažená obloha, 
děkuji.

Andrea/Litomyšl

Váš magazín čtu každý týden a doufám, 
že ho nikdy nepřestanete vydávat.

Luboš/Mělník

Báječné počtení ke konci týdne.

Ludmila/Pardubice

Skvělé kurzy a vybavení!

Aleš/Praha

Odpověď:

Dobrý den, Modré nebe bez mráčku není 
ideální pro focení květin. Přímé sluneční 
světlo způsobuje ztrátu detailů a fotka 
by tak byla přesvícená. Lepší je zatažená 
obloha, protože světlo je měkké a 
rozptýlené. Ideální je boční světlo během 
zlaté hodiny. Květinu vám zlatavě nasvítí 
a snímek dostane nádech romantiky.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Jiří Mazura

nápověda

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/

