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NEJBLIŽŠÍ KURZY
11. listopadu 2016 PRAHA

6. litopadu 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Milan Holena:

Rodinné foto

Portrétní ateliérová fotografie

více na

více na

Nikon ZIMNÍ CASHBACK
V termínu nu od 14. 10. 2016 do
15. 1. 2017 probíhá u vybraných
prodejců akce ZIMNÍ CASHBACK.
Při nákupu níže uvedených
produktů můžete při splnění
požadovaných podmínek získat
část svých peněz zpět.
1. Cashack je možné využít při
nákupu produktů uvedených
níže. Cashback je možné uplatnit

na nákup maximálně 3 různých
produktů z nabídky objektivů
(není možné nakoupit víc kusů
jednoho typu) a/nebo na nákup
1 těla/kitu. V případě nákupu
objektivu a těla/kitu na jednu
účtenku z níže uvedené nabídky
má zákazník nárok na
další
zpětný bonus Cashback (pouze
na jeden i v případě nákupu
3 objektivů).

2. Pro uplatnění nároku na
vrácení peněz je nutné vlastnit
bankovní účet v České nebo
Slovenské republice a řádně
vyplnit požadované informace
na webu www.nikoncashback.cz
nebo www.nikoncashback.sk.

Toto číslo bylo distribuováno 51 268 odběratelům

více na
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KURZY

Rodinné foto
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 a stanete se rodinným fotografem, který bude schopen nafotit vše!
Cíl kurzu:
- probrat možné situace, aby jsme byli vždy
připraveny pořídit tu nejlepší fotografii
- udržovat fotoaparát v pohotovosti režimu aby
nám žádný snímek neutekl, focení pohyblivých
předmětů (tanec, polibek, skok a td.)
- vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona
a ISO
- prozkoušíme si v praxi jak to funguje při
nesprávném a správném nastavení dle dané
situace
- focení modelky v různých situacích
- základy postprodukce

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
11. listopadu 2016 PRAHA

více na

Portrétní ateliérová fotografie
Lekce zaměřená na portrét v ateliéru, ale řekneme si i o možnostech portrétní fotografie
v proměnlivém prostředí. Ukážeme si jak správně nastavit světla. Obeznámíme vás s
postupy, které vám pomohou pochopit tento obor focení.
Co vám kurz přinese
•
Seznámí vás s vaší technikou
•
Naučí vás jak nafotit osobitý snímek v praxi
•
Vysvětlím vám typy světel a jejich specifika
•
Ovládnutí práce se světlem: přirozeným, umělým, blesk
•
Nastavení (ISO, čas, clona atd.)
•
Jak reagovat na různé fotografické situace
•
Nejčastější chyby a jejich řešení
•
Tipy a triky pro každodenní fotografování
•
Samostatné fotografování
•
Diskuzi nad zhotovenými snímky

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
6. listopadu 2016 PRAHA

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Kurz taneční fotografie s Beatrix Mexi Molnár
11. - 13. listopadu pořádá agentura Fiesta Flamenca v rámci oslav
Mezinárodního dne flamenka kurz fotografie Beatrix Mexi Molnár,
která se věnuje ve fotografii hlavně tanci a zachycení jeho
dynamiky.
Již nyní je v La Casa Blů instalovaná její výstava, bude tam až do
oslav, kdy bude 12. listopadu za účasti autorky a s jejím komentářem
k dílu vernisáž.
(V rámci této akce proběhne i koncert Trio flamenko, fotografie
jsou vybrány v souladu s jednotlivými fotografiemi.)
více na

Nová legenda od SONY s bajonetem A
Fotoaparát α99 II s „převráceným“ obrazovým snímačem Full-Frame.
α99 II přináší novou úroveň kvality díky rychlejšímu automatickému ostření s vysokou přesností,
rychlejšímu souvislému fotografování a ohromujícímu rozlišení - nejlepší výkon u fotoaparátu s bajonetem A.
Revoluční funkce ve spolehlivém stylu
Využijte důmyslné funkce zdokonalené pomocí nejnovějších inovací fotoaparátů od Sony: nově vyvinuté velmi rychlé a přesné
hybridní automatické ostření s fázovou detekcí, sledování AF/AE při souvislém fotografování rychlostí 12 sn./s, pětiosou stabilizaci
obrazu integrovanou v těle a pokročilé funkce videí v rozlišení 4K.
více na
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Stativy Rollei v karbonovém provedení
Na náš trh přicházejí nové stativy značky Rollei, která uvádí karbonové varianty oblíbených modelů Rollei C5i a větší C6i.
Tyto již tak skvělé modely jsou nyní díky karbonu ještě lehčí a odolnější.
Rollei C5i Carbon a Rollei C6i Carbon jsou vyrobeny z vysoce kvalitního 8 vrstvého karbonu, který umožňuje použití těchto
stativů i v náročných podmínkách při fotografování v přírodě. Jsou odolné i proti slané vodě a písku, které jsou pro většinu
běžných stativů likvidační. Pro stabilní a bezpečné umístění v terénu jsou stativy vybaveny integrovanými hroty, standardně
umístěnými pod gumovou „čepičkou“ pro běžné použití.
více na

— inzerce —

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

Milomir Kovačević - Le petit trou de Bretagne /
Trochu jiná pařížská kavárna
Série Kovačevićových obrazů nás nepřestávají
fascinovat díky autorově schopnosti zachytit v
každé lidské bytosti to neobyčejné. Ve své sérii
Moudrost pilířů nám dává nahlédnout do života
jedné pařížské kavárny “Le Petit trou de Bretagne“
(Zapadlý kout Bretaně) ve třetím pařížském
obvodu a do života jejich „pilířů“. Tento empatický
fotograf dokáže navazovat se svými modely velmi
úzké vztahy a plní jakousi funkci propojovatele tím,
že je zapojuje do všech fází svého fotografického
projektu, od výběru fotografií až po instalaci
výstavy. Na zdech kavárny vystavoval celkem
třikrát, a to v letech 2005, 2006 až 2007.

více na

Ivan Svoboda - Doba ledová
V rámci autorské výstavy představí Ivan
Svoboda v Galerii Kostka videoinstalaci a
sérii fotografií, zaznamenávající putování
jedinců Homo sapiens za lepším životem a
překonávaní různých nástrah a bojů s nepřízní
osudu. Vytoužený cíl je malá vesnice na
Českolipsku.

více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

HLEDÁM PRÁCI

Soutěžní otázka:

 Tvorba 3D grafiky a vývoj produktů |

Jak se nazývá výstava Václava J. Staňka pořádaná

g
 rafika, DTP, TISK, knih.zpracování
 Webdesigner - 12 let praxe - externí

Navázání spolupráce

od 6.10. do 28.10.2016 v Ex Post?
a) Ostrov Naděje
b) V krajině
c) Knihy přírody

spolupráce

 Grafik - 12 let praxe - externí
spolupráce

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
A
 uthentica - Kreativní grafička/grafik

nápověda

- DTP

A
 uthentica - Designer POP a POS
D
 eveloper - MS Word, iWork Pages

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Smutná

Templates

U
 X Designer - Plzeň

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, už poněkolikáté se snažím
fotit různé věci na produktovém stole,
ale výsledné fotografie nevypadají
profesionálně. Kde dělám chybu? Ve
svícení, můžete mi poradit? Děkuji,

Produktová fotografie patří k velmi náročným
fotografickým disciplínám a pokud máte
produktový stůl, zřejmě se fotografováním
produktů
živíte.
Doporučujeme
proto
absolvovat některý ze specializovaných kurzů
„Produktové fotografie“, kde se krok za krokem
dozvíte od profesionálů správný postup, řešení
složitých situací (např. fotografování skla či
lesklých kovů) a cestou zjistíte, kde děláte
chybu, protože možností nesprávného postupu
v tomto oboru jsou tisíce......

Dana

OHLASY
Víkend mi vždy zpříjemní iZIN se skvělými
novinkami o focení.
Ludmila/Brno

BAZAR - PRODÁVÁM
 Sublimační lis Monti Antonio
Doublemini mod. 90

 Apple iMac 24“ Early 2008
 Deskovy plotr graphtec FC2200-90
 Stohova rezacka Ideal 3905

BAZAR - KUPUJI
 Adobe CS6 na MAC - Design
Standard či Master Collection

Děkuji za foto novinky a pozvánky na
zajímavé výstavy.
Tomáš/Přelouč

— inzerce —

Ve vašem fotomagazínu pokaždé najdu
zajímavé články o kurzech a profi technice.
Děkuji
Adéla/Lednice

M
 acMini
 koupím řezací plotr
 Koupím dřevěnou kasu na písmovinu

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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