Fotografia de natura 2.0
D i e s : 1 1, 1 2 i 1 3 d e m a i g
El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) organitza un taller de
fotografia de natura, que serà impartit pel reconegut fotògraf Sebastià Torrens
Ramis, per als dies 11, 12 i 13 de maig.
Aquest
curs
compta
amb
la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que ofereix la sala on
s’impartirà el curs.

Continguts i horaris
Divendres 11
18,30 - Presentació
18,45 - Fotografia de plantes
Alternatives als objectius macro
Objectius invertits
Ús del flash rebotat
20,45 - El llibre “Paisatges de les Illes Balears”
21,15 - Fi de la jornada
Dissabte 12
09,30 - Fotografia de paisatges
Les zones humides
Objectius creatius
La doble exposició
11,30 - Fotografiar la natura en blanc i negre
13,30 - Descans per dinar
16,00 - Visualització i disseny
Opcions i criteris per a la composició
Exemples reals
18,00 - Organització i gestió de l’arxiu digital
19,00 - Sortida pràctica
21,30 - Fi de la jornada
Diumenge 13
06,00 - Sortida pràctica
09,00 - Descans per berenar
10,00 - Fotografia d’aucells
Més enllà de les qüestions bàsiques
Projectes personals
12,00 - Visualització i comentari de les imatges dels participants
Taula rodona
13,30 - Acomiadament

Lloc on s’impartiran les classes
Les classes teòriques s’impartiran al Centre Social de Sant Mateu, darrera l’església
del poble.

Inscripcions i pagament de la quota
La preinscripció es realitzarà, preferentment per correu electrònic a
gen@gengob.org indicant a la casella assumpte “Curs de fotografia”; i el vostre nom
i un telèfon de contacte al correu. També es podrà realitzar trucant al telèfon 971
390674 (deixant les dades adients si no ens trobeu a l’oficina).
El pagament (70 €) es realitzarà mitjançant transferència bancària, indicant el vostre
nom i cognom seguit de la paraula FOTO. El número de compte és el següent:
2051 0028 24 1034788132
BANC: SA NOSTRA CAIXA DE BALEARS
COMPTE A NOM DE: GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA (GEN-GOB EIVISSA)
IMPORTANT

- Feta la preinscripció, les inscripcions definitives al curs quedaran formalitzades en el
moment de rebre la transferència del banc.
- El termini de pagament de la quota acabarà el dia 10 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.

Telèfon de contacte
Marià Marí: 617311152
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