COMUNICAT
Taller de fotografia “Natura i fotografia: una visió personal”
dies 28, 29 i 30 de maig
El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) i el Grup de Fotografia Nocturna
(GFN) estan organitzant, amb el patrocini de Ca na Negreta S.A. Centre de Reciclatge i la
col·laboració de Print Xpress, un curs de fotografia bàsica de natura per als dies 28, 29 i 30
de maig.
El curs serà impartit pel reconegut fotògraf Sebastià Torrens Ramis.

Continguts i horaris
Divendres 28
19,00 - presentació
triar les millors eines: càmeres i òptiques pel fotògraf de natura
configuració de la càmera digital
existeix el trespeus perfecte?
ús i transport de l’equipament
l’arxiu RAW, la millor opció

Dissabte 29
06,30 - sortida pràctica: Ses Feixes
08,30 - descans per berenar
10,00 - llum i composició: la força d’una imatge
11,30 - descans
11,45 - fotografia de paisatge
12,45 - retratar la fauna (1): el repte
14,00 - descans per dinar
16,00 - macrofotografia, descobrint els detalls
el flash i la seva utilització a la natura
17,15 - descans
17,30 - fotografia nocturna impartit per membres del Grup de Fotografia Nocturna (GFN)
19,00 - berenar/sopar i desplaçament a la zona de ponent (Es Vedrà, platges del Compte) per
fotografiar la posta de sol i realitzar les pràctiques nocturnes

Diumenge 30
06,00 - sortida pràctica: Ses Salines
08,00 - berenar
08,30 - demostració de material específic per fotografia de fauna
09,30 - retratar la fauna (2): trucs i tècniques
11,00 - descans
11,15 - retoc digital i fotografia de natura: el debat, dues tècniques i una recomanació
processat dels arxius RAW
13,00 - reflexions, la tasca del fotògraf de natura i el seu paper a la conservació
13,30 - acomiadament i dinar conjunt

Lloc on s’impartiran les classes
Divendres i dissabte, les classes teòriques s’impartiran a Can Llorenç, al costat de l’església
de Sant Josep de sa Talaia.

Pagament de les inscripcions
El pagament de la inscripció (30 €) es pot fer mitjançant transferència bancària, indicant el
vostre nom i cognom seguit de la paraula FOTO. El número de compta és el següent:
2051 0028 24 1034788132
OFICINA DE SA NOSTRA CAIXA DE BALEARS
COMPTA A NOM DE: GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA (GEN-GOB EIVISSA)
IMPORTANT

- Les inscripcions quedaran formalitzades en el moment de rebre la transferència del banc.
- El termini de pagament de la quota acabarà el dia 27 de maig a les 12 h. A partir d’aquest
moment es completaran els alumnes fins a cobrir les places disponibles amb la llista
d’espera.

Telèfons de contacte
Cas de dubtes podeu contactar amb les següents persones:
Marià Marí ......: 617311152
Vicent Guasch : 607474257
Més informació i preinscripcions: 971 390674 i gen@gengob.org (GEN-GOB Eivissa).
Atentament
GEN-GOB Eivissa i GRUP DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
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