Presentació i objectius formatius
Quan viatgem amb una càmera no només volem que les fotografies siguin un bon record del viatge. També volem
treure el màxim profit de les tècniques fotogràfiques per a obtenir unes bones imatges que ens descriguin millor
l’essència del lloc.
El present curs ens permetrà conèixer millor la nostra càmera, aprendrem a escollir el material més adient per al
nostre viatge i practicarem les tècniques més útils per a aconseguir millors fotografies durant els nostres viatges.
Professor/a
Jordi Canal-Soler, escriptor i fotògraf especialitzat en viatges
Accessibilitat
El curs està obert a qualsevol persona interessada en el coneixement de la fotografia, i concretament, en conèixer
noves tècniques per poder aplicar alhora de capturar els records dels viatges.
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Introducció i ús bàsic de la càmera.
L’equip de fotografia de viatges. Explicar una història. El reportatge. Preparatius.
Tècniques: llum, color, composició, textures, temes
Tècniques: paisatges, fenòmens atmosfèrics, fotografia urbana, persones, vida salvatge
Sortida fotogràfica a Barcelona (opcional)
Posada en comú de fotos i consells pràctics. Revelat

Lloc
Seu Arqueonet
c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona
Metro Línia 1 Rocafort
Bus: H-16; parada Sepúlveda-Viladomat



Inscripció
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les vies
següents:


Calendari i horari
Classes a l’aula: els dilluns 8, 22 i 29 de maig, 12 i
19 de juny de 2017, de 17,30h a 19,00h.
Sortida fotogràfica: dissabte 10 de juny de 2017 a
partir de les 11h
Preus
Preu amb la sortida fotogràfica: 75€
Preu sense la sortida fotogràfica: 60€
Sessions individuals: 18€






Per web: accedint a l’enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Per e-mail: enviant un missatge a
arqueonet@arqueonet.net indicant l’activitat a la
qual us voleu inscriure, el vostre nom i cognoms,
la vostra adreça electrònica i un telèfon de
contacte.
Per telèfon: a través dels telèfons 937423014 o
667013352
Presencialment: a la seu d’Arqueonet

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

