NEJBLIŽŠÍ KURZY
25. září Praha
Roman Pihan:		

VÍCE

Mistrovství práce s DSLR
28. září Brno
Robert Vano:

VÍCE

Daylight nude
26. září Praha
Petr Cába: Adobe		
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VÍCE

Photoshop Lightroom 4.0

!

18. DigiForum — exkluzivní bonusy pro čtenáře iZINu
Odběratelé iZINu, využijte výjimečnou příležitost a do 25. 9. 2013 získejte různé skvělé bonusy

© Foto: Robert Vano

Silvia Szépe			
na 18. DigiForu
Pamatujete? Modelku a tanečnici Silvii Szépe jsme si představili ve 22.
vydání iZINu IDIF. Tehdy nám o sobě řekla: „Nečekejte nic zvláštního.
Jak už modelky bývají: namyšlená, sebevědomá, dlouhé vlasy, velké oči
a s vášní pro podpatky. Můj život se odehrává buď na podpatcích, nebo
naboso v tanečním sále...“ A teď se můžeme těšit, že zatančí na hlavním
pódiu všem návštěvníkům 18. DigiFora, zejména těm, kteří ji budou
fotografovat. A nebude jen tančit, také bude pózovat na motocyklu
značky Harley-Davidson. No není to skvělé?

INZERCE

webový portál DigiForum.cz

Toto číslo bylo distribuováno 47 836 odběratelům
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Makrofotografie
Poznejte fascinující mikrosvět
Makrofotografie představuje bohatý a fascinující
„svět ve světě“, který není
běžně vidět, ačkoli jej
máme neustále „pod
nosem“. A přesně to je
ten hlavní důvod, proč
jsou makrofotografie tolik
žádané a fascinující! Zachycují totiž něco mimo
naší „každodenní“ realitu,

zcela nový (a jiný) svět, kde
o zajímavá témata (snímky)
nikdy není nouze.

 Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
10. října 2013 PRAHA
VÍCE

© Foto: Martin Hájek

Mistrovství		
práce s DSLR
Digitální zrcadlovka je tím
nejideálnějším pracovním
nástrojem pro amatéra i
profesionálního fotografa. Na
rozdíl od kompaktů včetně
těch s digitálními hledáčky
nabízí rozsáhlejší a dostupnější možnosti manuálního
nastavení a také větší výběr
dalšího systémového příslušenství. Seminář mistrovství
práce s DLSR vás komplexně

seznámí s DSLR a zároveň poskytne dostatek prostoru pro
praktické procvičení pokročilých manuálních funkcí.

 Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
25. září 2013 PRAHA
VÍCE

Výtvarná fotografie:
Tvořte vlastní světy
Otevřete s námi bránu do
světa nespoutané fantazie. Pojetí manipulované
fotografie pomocí počítače dnes prakticky dává
neomezené možnosti
výtvarných postupů. Pomůžeme vám pochopit proces
vzniku fotografiky, jak krok
za krokem postupovat a

Krajinářská fotografie a její úprava

jak výtvarně dotáhnout svůj
záměr do finální podoby.

 Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
28. září 2013 PRAHA
VÍCE

KURZY

Často se vám stává, že se vrátíte z nějakého hezkého výletu
nebo dovolené, kde jste se
kochali okolní krajinou, užívali
si krásné západy a východy
slunce plné barev, a doma
pak zjistíte, že ani na jednom
snímku není nic z toho, co jste
si vlastním okem vychutnávali?
Místo toho naleznete jen samé
mdlé a nicneříkající snímky,
které snad ani nemá smysl
nikomu ukazovat? Pak je tento
kurz přesně to, co potřebujete.
Věříme, že budete nadšeni.

 Pro pokročilé
Vzdělávací kurz
4. a 5. října 2013 BRNO

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na

IDIF.cz

INZERCE

VÍCE

Internetový magazín o fotografování pro fotografy
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Power to
your next step

ZA NÁKUP FOTOAPARÁTŮ VÁS ODMĚNÍME

MŮŽETE ZÍSKAT AŽ 1300 Kč ZPĚT
Kupujte od 1. 5. do 31. 8. 2013 vybrané zrcadlovky
Canon a získejte část svých peněz zpět.

DÁREK
v hodnotě*

3 490 Kč

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D
Adobe Photoshop a Premiere
Elements 11 ZDARMA!

Více informací na www.canon.cz/cashback
*Uvedená cena je doporučená koncová cena včetně DPH. Platí do vyprodání zásob (minimálně do 31. 8. 2013).

pochlubte se svými snímky
ve fotografické soutěži

MOJE ŠŤASTNÉ LÉTO ´13

Klikněte si pro více informací!

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

INZERCE

Jen 4500 Kč včetně vybavení a občerstvení!

IDIF umožnil firemním zákazníkům pronájem počítačové učebny v ulici Vlkova 7
v Praze 3 s možností využití počítačů PC/Mac pro kurzy, školení a prezentace.
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Chtějte podrobnosti na kancelar@idif.cz!
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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CINEMA 4D R15 – technický sculpting

Už jsme si předvedli všechny možné novinky CINEMY 4D R15, možná, že je na čase podívat se také na klasické návody,
jak novinky využít. A zrovna se mi naskytla příležitost řádně provětrat několik nových „drobností“, které jsou implementované ve sculptingu. Určitě vám praktická ukázka také přijde vhod. Sculpting totiž není jen na sochání...
Mezi novinkami CINEMY 4D R15, sculptingem,
se tak trochu skrývají možnosti nastavení štětce.
Tedy že štětec nemusí pracovat jen klasickým
způsobem, ale že můžeme nanášet i pomocí linií,
výplní a další. Pokud k tomu přidáme vynikající
systém symetrie, můžeme mít opravdu výtečné
řešení pro některé úlohy.
Úlohou vyloženě vhodnou pro dané téma je
stupačka na motorce. Může být kruhového průřezu (což je můj případ) a potřeboval bych na ni
nanést množství poměrně výrazných výstupků.
Jistě by šly modelovat, ale to je možná zbytečně
složité, pokud existuje elegantnější řešení.
CELÝ ČLÁNEK VČETNĚ VIDEA

RECENZE

Přejít na iOS, nebo ne? 5 důvodů PRO
Vydání iOS 7 je další velmi významný
milník v oblasti mobilních zařízení Apple
od samotného vydání prvního iPhone v
roce 2007. Systém přináší velké množství
změn, od přepracovaného grafického
rozhraní až po nové služby. Má smysl na
iOS 7 rychle přejít, nebo je lepší počkat
na první zkušenosti a opravy případných
chyb? Snad vám rozhodnutí usnadní
stručný popis pěti důvodů pro přechod
na iOS 7 a pěti proti němu.

PRONÁJEM ATELIÉRU
IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vybavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy,
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné
době má plochu 70 m2.

AK ŽHA
TU VÁ
AL
ITA
!

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně
zařízeny profesionálním studiovým vybavením značky FOMEI. To obsahuje až šest
záblesků, stabilní studiová světla, stropní
systém i přenosné stojany, fotografický stůl,
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách
šíře 2,75 m a další příslušenství.

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.

INZERCE

PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!
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Nikon 1 AW1 – první vodotěsný
kompakt s výměnnými objektivy

05

Světově první odolný, vodotěsný a nárazuvzdorný systémový kompaktní
fotoaparát s výměnnými objektivy na trh doprovodí dva nové, obdobně
odolné objektivy 1 Nikkor AW. Stylové provedení novinek podtrhují tři
nabízené verze fotoaparátu, klasická černá, bílá a elegantní stříbřitá.

18. DigiForum: novinky
NOVINKY

Vy se ptáte, my odpovídáme
 DOTAZ:
Dobrý den, nevím jestli píšu na to správné místo, ale už nevím na koho se
obrátit a vaše stránky působí dost věrohodně, mám vytipované 3 fotoaparáty
a nevím který, jsem fotografický amatér, pokud neporadíte, pochopím, pokud
ano, budu velmi rád. Fujifilm FinePix HS30EXR, Canon PowerShot SX50 HS,
Nikon Coolpix P520. Dušan
 ODPOVĚĎ REDAKCE:
S tazatelem samozřejmě komunikujeme mailem. Ale zde, v iZINu, můžeme
alespoň stručně uvést, že u těchto a podobných dotazů je velmi dobré, má-li
tazatel určitou svou představu a nejlépe i předvybrané přístroje, jako je to
v tomto případě. Navíc všechny patří do jedné kategorie: jsou to výkonné
kompakty s ultrazoomy a elektronickými hledáčky. Snad bude pan Dušan se
svou volbou i díky konzultaci s námi spokojen, a to dlouhodobě.

Už jen dny zbývají do zahájení 18. DigiFora. To se
letos uskuteční spolu s výstavami FOR CAMERA a FOR
MUSIC & SHOW od 3. do 5. 10. 2013 na výstavišti PVA
EXPO PRAHA v Praze 9 – Letňanech.
CELÝ ČLÁNEK

OHLASY

 Hezké a čtivé, děkuji.		
Iva/Pardubice
 Opět jste mě potěšili a na Jadrana Šetlíka jsem hodně
zvědav, určitě přijdu na Digiforum.
Honza/Klatovy
 Zpříjemnili jste mi konec týdne a za to vám díky.
Fotonovinky ve vašem „balení“ jsou bezva nápad
a aktuálnost neuvěřitelná! Super.
Václav/Olomouc

těšíme se na setkání s vámi na DigiForu!

VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
18. DIGIFORUM s.r.o.

INZERCE

3. – 5. 10. 2013
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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Ohlédnutí za FOMEI TOP 2013

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

krátké, především obrazové „ohlédnutí“
za právě skončeným Fomei Topem jako
pozvánku na blížící se 18. DigiForum, na
kterém bude FOMEI řadu svých novinek z
FOMEI TOPu prezentovat a velký prostor
bude věnován nejen vybavení fotostudia
a jeho využití, ale také oblasti adjustace a
tisku fotografií. 18. DigiForum se uskuteční spolu s veletrhem FOR CAMERA od
čtvrtka 3. do soboty 5. 10. 2013 na PVA
EXPO PRAHA v Praze 9 - Letňanech.
© Jan Pěnkava, všechna fota k článku

Společnost FOMEI připravila pro svou
prestižní každoroční akci několik velice
zajímavých novinek v oblasti fotopříslušenství a také v sekci studiového osvětlení a vybavení a jeho mobilní, snadno
přenosné alternativy pro akční fotografy.
Program zahrnuje přednášky a workshopy. Partnery pro letošní rok jsou Nikon,
s.r.o., iSetos – Apple Premium Reseller,
Hannah a Vehicle. Pokud jste se do Hradce Králové letos nedostali, berte naše
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ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Výběr bezplatné
řádkové inzerce
 Hledám práci

u DTP/grafik s praxí Reklama.
u 
Nabízím sazbu veškerých tiskovin z
dodaných podkladů ... .. .

Grafička hledá externí spolupráci.
u

 Nabízíme práci

SOUTĚŽ
Výherce této týdenní soutěže získá dvě volné
vstupenky na veletrh FOR CAMERA a 18.
DigiForum v hodnotě 2× 150 Kč od DigiFora,
s.r.o. Výherce/výherkyně bude vylosován/-a
ze správných odpovědí na soutěžní otázku.
POZOR: Soutěžíme na webech IDIFu, ne zde!
 Soutěžní otázka:
Motocykl jaké značky bude možno fotit na
18. DigiForu od 3. do 5. 10. 2013?
a) Harley-Davidson			
b) JAWA 					
c) SUZUKI

Výherce
minulé soutěže

Sponzorem soutěže je DigiForum, s.r.o.

DigiForum
s.r.o.

VÝHRA

NÁPOVĚDA

Zuzka Lebedová

Gratulujeme! Výhru si po telefonické dohodě můžete
vyzvednout ve firmě IDIF na adrese Vlkova 7, Praha 3.

Hledáme obchodního zástupce; práce
u
pro DTP a webdesignové studio.

Hledáme zkušené DTP operátory.
u

 Bazar - prodávám

Canon EOS 5D Mark II. Tělo bylo pou

užívání jen zřídka pro pracovní účely.

u Nový MacBook Air 11‘ 2013. Kupoval
jsem ho přes známého z USA, roční
záruka u Apple do sprna 2014.

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ
MÁTE K DISPOZICI ZDE!

ANKETA

 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

IDIF.cz

Fotografovani.cz

MujMac.cz

Grafika.cz

INZERCE

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Vlkova 7, 130 00 Praha 3
 IČ: 27308618  kontakt: tel.: +420 723 917 419, e-mail: info@idif.cz
 Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179862
 Šéfredaktor: Jan Pěnkava, redakce@idif.cz
 Veškerá práva vyhrazena  Není určeno k prodeji  Příští číslo iZIN IDIF vychází: 27. 9. 2013

Printing.cz

3Dscena.cz

