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Zapůjčení termosublimační
tiskárny ZDARMA
Dobrá zpráva pro MAC uživatele. K 5 a více balení „spotřebáku“ Vám Fomei ZDARMA zapůjčí tiskárnu.
Za 13x18 cm | 680 ks | DS-RX1 | DNP Fotolusio 205 (EX21537) Vám Fomei zdarma zapůjčí DNP DS-RX1 HS
A za 9x13 cm | 1580 ks | Sinfonia S2145 | High Grade (EX21411) Vám Fomei zdarma zapůjčí Sinfonia S2145.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 695 odběratelům

KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie, ZAČÍNÁME
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.
více na

AKT - ateliérová
fotografie
Když se řekne akt, tak si většinou lidé představí nahé lidské tělo.
Způsobů této tvorby je však mnoho. Je nutné se naučit i model správně
stylizovat, aby z prosté nahoty vznikl působivý snímek.
Tato lekce se bude zabývat akty v ateliéru. Zde je nutné správně
pracovat se světlem a naučit se správně aranžovat scénu.
Výhodou je, že bude na focení dostatek času a tudíž bude možné si
scénu dokonale připravit. Odhalíme vám postupy, které vám pomohou
zvládnout tento okruh fotografie.
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Zimní cashback FUJIFILM
Od 1. listoapdu 2017 do 15. ledna 2018 poběží v rámci české pobočky společnosti FUJIFILM Europe GmbH zimní cashback na 3 fotoaparáty
řady X a 15 objektivů řady XF.
více na

Tiskárny Instax SHARE SP-3
Společnost Fujifilm spustí prodej tiskárny instax SHARE SP-3 („SP-3“) SP-3 je nejnovějším přírůstkem do řady tiskáren instax SHARE,
které tisknou fotografie pořízené telefonem nebo fotoaparátem na instax film ve čtvercovém formátu.
Předchozí tiskárna v řadě instax SHARE, instax SHARE SP-2 („SP-2“) byla uvedena na trh v červenci 2016. Její uživatelé si oblíbili
možnost posílat fotografie ze svých smartphonů přes aplikaci instax SHARE do tiskárny a vytiskli si je tak rychle a snadno, ať už byli
kdekoliv.
více na

Obrovský úspěch v personifikaci výrobků
– světová novinka je Z české republiky
Není to tak dávno, kdy v nenápadném moravském městečku Strážnice začali vyvíjet a dodávat 3D tiskárny do celého světa.
Ocenily je společnosti z oblasti průmyslu i školství. Nyní se autor tehdejšího produktu Jan Škopík spojil s Tomášem Wolfem.
Na světový trh právě zavádí zcela novou unikátní pokročilou technologii. Tvoří páteř personifikace výrobků pomocí digitální
technologie.
Nové stroje umožňují personifikovat jak rotační předměty, tak velkoplošné panely. První už začaly využívat společnosti z několika
evropských států. S obrovským úspěchem. Je to ovšem jen dílčí krok v plánovaném vývoji. Ryze česká společnost ze Strážnice na
Hodonínsku novou technologii odhalí veřejnosti v rámci mezinárodního veletrhu Inprint - Industrial Print Show v Mnichově ve
dnech 14. až 16. listopadu 2017.
„ Očekáváme celosvětový úspěch, který nám již nyní predikují poznatky stávajících zákazníků,“ uvádí Jan Škopík, business manager
společnosti Aroja s.r.o. Podle Škopíka je to právě dlouholetý obětavý přístup k vývoji specialisty na injet technologie a software
Tomáše Wolfa a podpora specialistů společnosti Konica Minolta, bez nichž by nová technologie nikdy nevznikla. „Otvírá se nám
celosvětový trh zákaznických řešení pro průmysl a design,“ doplnil úspěšný manager Jan Škopík.
více na

— inzerce —
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FOTOAPARÁT NIKON D850
Fotoaparát Nikon D850 získal doposud nejvyšší hodnocení DxOMark
za obrazový snímač plnoformátové digitální jednooké zrcadlovky – 100 bodů
Nikon D850 získal doposud nejvyšší hodnocení DxOMark za obrazový snímač plnoformátové digitální jednooké zrcadlovky - plných 100
bodů.
Fotoaparát D850, který je první digitální jednookou zrcadlovkou Nikon vybavenou obrazovým snímačem CMOS formátu FX s technologií
přímého osvětlení fotodiod a extrémně vysokým rozlišením 45,7 Mpx, dosáhl rekordního hodnocení v přísných testech DxOMark.
Analýza laboratoře DxOMark vyzdvihla vynikající obrazovou kvalitu a možnosti citlivosti ISO tohoto fotoaparátu a uvádí, že „díky použití
obrazového snímače typu BSI u digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu FX s extrémně vysokým rozlišením 45,7 Mpx se kvalita
snímků pořízených fotoaparátem Nikon D850 vyrovná kvalitě středoformátových fotoaparátů a často je i překoná“ a „vytváří tak svoji
vlastní kategorii, co se obrazové kvality týče“.
Dirk Jasper, Product Manager u společnosti Nikon Europe, uvedl: „Fotoaparát D850 stanovil nový standard kvality obrazu. Dosud nejvyšší
hodnocení DxOMark je toho důkazem“.
DxOMark je důvěryhodný průmyslový standard nezávislých měření obrazové kvality objektivů, fotoaparátů a chytrých telefonů.
Celkové hodnocení obrazového snímače DxOMark zahrnuje tři složky: barevnou hloubku při portrétní fotografii, dynamický rozsah
při fotografování krajiny a citlivost ISO za špatných světelných podmínek při fotografování sportu, divokých zvířat a dalších akčních
záležitostí.
Hodnocení v plné výši 100 bodů je skvěle načasované, protože Nikon oslavuje v tomto roce 100. výročí svého založení.

více na

VÝSTAVY

Výstava fotografií Alžběty Jungrové
- Černobílý život
Nikon Photo Gallery uvádí od 3. listopadu 2017 pro veřejnost výstavu fotografií Alžběty Jungrové - Černobílý život.
Výstava Černobílý život je pouze častí rozsáhlého souboru, který vznikal po celé desetiletí. Fotografie byly pořízeny v různých částech světa od
Pákistánu po Kolumbii a poukazují na problémy současného světa - dětskou práci, distribuci zbraní a drog na pákistánsko-afghánské hranici, války,
uprchlíky,nedostatek vody, střet civilizací. Při výběru fotek Alžběta vycházela z deníků, které psala na všech cestách pro svoji maminku. Výstava je vlastně
výchozím bodem pro plánovanou knihu, která by měla být kombinací oněch deníkových textů a fotografií.
více na

Anne Erhard
„Tam, kde roste bez“
Německá fotografka Anne Erhard objevuje české kořeny své rodiny.
Dne 20. října bude v plzeňském DEPO2015 zahájena ojedinělá výstava
mapující rodinnou historii německé fotografky a spisovatelky Anne
Erhard.
Výstava nesoucí název „Tam, kde roste bez“ je výstupem z její
šestitýdenní rezidence v Plzni v rámci mezinárodního programu
uměleckých rezidencí OPEN A.i.R. a zároveňjejím prvním sólovým
výstavním projektem. Výstava bude otevřená pro veřejnost do 30.10.
2017.
Dlouhodobý výstavní projekt Anne Erhard se zabývá rodinnou historií
samotné umělkyně a zahrnuje jak oblast Německa, tak českého
pohraničí.
Anne Erhard (*1993) pochází z Mnichova, v současné době žije v
Berlíně. Svá studia na London College of Communication, University
of the Arts London (obor fotografie) úspěšně dokončilav roce 2016.
Získala několik mezinárodních fotografických cen, je spoluautorkou
mnoha výstava publikací. Ve své tvorbě dává přednost analogovému
fotoaparátu a černobílým snímkům. Webové stránky Anne Erhard:
www.anneerhard.com
více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:
Odkud pochází fotografka Anne Erhard?

HLEDÁM PRÁCI

a)
b)
c)

 Produkce-DTP-grafika-internetová

Anglie
Dánsko
Německo

média

D
 TP operátor - tisk, internet, e-maily
 Grafik - sazba, logo, leták, kreativní

Sponzorem soutěže je:

grafik

 Copywriting

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda






Výherce soutěže z minulého čísla: pan Tomáš Trpkoš

S azeč/Sazečka
Instalace reklam, dokončovací práce
D
 igitální tisk
G
 rafik - spolupráce na IČO

ANKETA
Otázka: S jakým lektorem se vám při IDIF kurzech nejlépe fotilo?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Roman Pihan

 MacBook Pro Retina, 13-inch, Early
2015

b) Martin Hájek

 Power Mac G4 /3,6 + 21“ monitor
 Magic mouse, keyboard
 Konica Minolta Bizhub C7000P

c) Milan Holenda
Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

BAZAR - KUPUJI
 Mac mini (Late 2012), na náhradní

OHLASY

díly

 t isk + ořez
 Koupím Adobe CS5.5 nebo CS6

Díky za super novinky.
Oldřich/Turnov

(MAC!!)

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

IZIN je skvělý způsob jak se parádně odreagovat po pracovním týdnu.
Pavla/Hradec Králové

— inzerce —

Moc děkuji za IZIN, každý týden se těším na další číslo.

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1


IČ: 24723185  kontakt: tel.: +420 602 421 988, e-mail: info@idif.cz



Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168908



redakce@idif.cz



Veškerá práva vyhrazena  Není určeno k prodeji  Příští číslo iZIN IDIF vychází: 16. listopadu 2017

IDIF.cz

Fotografovani.cz

MujMac.cz

Grafika.cz

Printing.cz

3Dscena.cz

