Kategória školenia Kurzy fotografovania obsahuje kurzy:
Digitálna fotografia
Na kurze sa naučíte, ako správne komponovať fotografiu, zachytiť zaujímavé snímky či už z dovolenky,
rodinnej oslavy alebo zaujímavý portrét. Na kurz je potrebné mať vlastný fotoaparát, či už zrkadlovku,
alebo mobil. Na kurze Vás naučíme technické znalosti ovládania vášho fotoaparátu tak, aby ste vedeli
použiť nastavenia v rôznych svetelných podmienkach či v pohybe.

Nastavenie fotoaparátu
predstavenie základných režimov fotoaparátu so zameraním na poloautomatické režimy
základné rozdiely pri fotení v automatickom a poloautomatických režimoch
úvod do pojmov clona, čas, iso
nastavenie vyváženia bielej pomocou prednastavených režimov
rozdiel medzi formátom jpg a raw - zameranie sa na formát jpg
nastavenie fotoaparátu počas dňa, večera, fotenie portrétu, športu, makrofotografia

Úvod do Kompozície
základné princípy kompozície - zlatý rez
rozloženie prvkov v obraze
vyjadrenie nálady vo fotografií, vystihnutie atmosféry
zasadenie objektu do prostredia

Úvod do práce so svetlom
základné formy svietenia (patterny svietenie jedným svetlom)
špecifiká fotografovania v exteriéry (priame svetlo, protisvetlo, polotieň, tieň)
použitie externého zdroja svetla (sviečka, lampa, žiarivka, zabudovaný blesk, odrazka)
kontrola správnej expozície (histogram), použitie kompenzácie

Technické vybavenie
základné druhy objektívov - širokouhlé objektívy, portrétne objektívy, teleobjektívy
rozdiely medzi pevným ohniskom a zoom objektívom
vymedzenie pojmu základný objektív
pojem megapixely - vplyv na kvalitu snímkov
rozdiel veľkostí snímačov vo fotoaparátoch (mobilný telefón verzus profesionálna zrkadlovka)

Zhodnotenie snímkov a diskusia
výber najlepších fotografií, hodnotenie snímkov, otázky a odpovede - diskusia,
zhodnotenie kompozície, expozície, nadstavenia fotoaparátu, atmosféry
odporúčania na úpravu snímku - kontrast, sýtosť farieb, orezanie
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Fotografie pre pokročilých
Kurz Fotografie pre pokročilých je určený pre pokročilejších fotografov, ktorí majú vedomosti o nastavení
fotoaparátu a majú skúsenosť s rôznymi druhmi fotografie, no chcú si svoje vedomosti prehĺbiť. Na kurze sa
budeme venovať pokročilejším nastaveniam fotoaparátu v rôznych podmienkach a tiež experimentálnej
fotografii. Pre kurz pokročilejšej fotografie odporúčame vlastniť zrkadlovku.

Nastavenie fotoaparátu
rozdiel medzi automatickými, poloautomatickými a manuálnym režimom - zameranie sa na manuálny režim
vymedzenie pojmov expozičný trojuholník - clona, čas, iso ( použitie v praxi pri rôznych svetelných a
pohybových zmenách obrazu)
nastavenie vyváženia bielej - automatické režimy, manuálne režimy
vymedzenie pojmov expozimeter a flashmeter
rozdiely v nadstavení fotoaparátu v rôznych podmienkach ( rozdiel medzi ateliérom a exteriérom)
rozdiel medzi formátom jpg a raw - zameranie sa na formát raw

Kompozícia a komunikácia
základné pojmy v kompozícií, umiestnenie objektu v rámci kompozície
zachytenie atmosféry, výber lokality, správne orezanie pri fotení ľudí
komunikácia s modelkou, základné pózy, výrazy - použitie v praxi

Práca so svetlom
základné patterny svietenie (rembrant lighting, loop lighting, split lighting, butterfly)
kompenzácia rôznymi zdrojmi svetla (externý blesk, trvalé svetlá žiarivkové, odrazka, lampa, sviečka, večerné
osvetlenie)
High key, low key fotografia, čierno-biela fotografia, fotografovanie v protisvetle
fotenie pri západe slnka, fotenie na ostrom slnku, HDR fotografia, Bulb

Technické vybavenie
základné druhy objektívov - širokouhlé objektívy, portrétne objektívy, teleobjektívy
rozdiely medzi pevným ohniskom a zoom objektívom
vymedzenie pojmu základný objektív, svetelnosť, ohnisková vzdialenosť, image stabilizér
pojem megapixely - vplyv na kvalitu snímkov
rozdiel veľkostí snímačov vo fotoaparátoch ( crop faktor vs. full frame)

Zhodnotenie snímkov a diskusia
výber najlepších fotografií, hodnotenie snímkov, otázky a odpovede - diskusia,
zhodnotenie kompozície, expozície, nadstavenia fotoaparátu, atmosféry
odporúčania na úpravu snímku - kontrast, sýtosť farieb, orezanie, retuš
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