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Mistrovství práce s DSLR

Svatební fotografie trochu jinak

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné

více na

více na

fotografie, úroveň začínáme

více na

Roman Pihan
Mistrovství práce s DSLR
Kdy: 10.prosince 2014 PRAHA
Seminář se plnohodnotně věnuje všem zákoutím digitální zrcadlovky. Zkušený lektor a profesionál Roman Pihan, autor
nejúspěšnější fotografické knihy Mistrovství práce s DSLR se dopodrobna věnuje hlavně praktickému přístupu použití a
nastavení zrcadlovky dle fotografovanému žánru. Digitální zrcadlovka je tím nejideálnějším pracovním nástrojem jak
pro amatéra, tak i pro profesionálního fotografa. Na rozdíl od kompaktů nebo zrcadlovek typu EVF nabízí zrcadlovka
rozsáhlejší a dostupnější možnosti manuálního nastavení a také větší výběr dalšího systémového příslušenství. Seminář
mistrovství práce s DLSR vás komplexně seznámí s DSLR, ale zároveň poskytne dostatek prostoru pro praktické procvičení
pokročilých manuálních funkcí digitálních zrcadlovek.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 49 097 odběratelům

2

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

35 | 2014

KURZY

Svatební fotografie-trochu jinak (Brno)
Stát se svatebním fotografem
je velice náročné a zavazující.
Svatební den se odehrává
pouze jednou a proto nemáte
šanci si cokoli zopakovat či
fotit nanečisto. Novomanželé
se plně spoléhají, že se vám
podaří zachytit každý okamžik
jejich dne D v prvotřídní
kvalitě, s dostatkem emocí
a s uměleckým procítěním.
Proto je víc než nutná pečlivá
příprava na všechny strasti
svatební fotografie, což je v
podstatě náplň našeho kurzu
svatební fotografie.

více na

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
11. ledna 2015 BRNO

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? Příjďte na kurz fotografie pro začínající fotografy.
Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
23. prosince 2014 LIBEREC

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Vytvořte si svůj unikátní fotokalendář na rok 2015!
Památné fotografie vašich foto zážitků vám mohou být celý rok na očích!
Budete příjemně překvapeni, jak snadno a rychle ho vytvoříte a jak levně ho nakoupíte.
Využijte ještě do konce listopadu cenový bonus –25%!
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2015

vyber typ kalendáře
Příklady základních cen bez DPH

Velký kalendář A3+
1 ks:
3 ks:
4 ks:
10 ks:

260 Kč/ks
231 Kč/ks
173 Kč/ks
148 Kč/ks

(s DPH 315 Kč)
(s DPH 279 Kč)
(s DPH 209 Kč)
(s DPH 179 Kč)

25 ks: 102 Kč/ks (s DPH 123 Kč)
100 ks: 67 Kč/ks (s DPH 81 Kč)
500 ks: 51 Kč/ks (s DPH 62 Kč)
Ceny jsou po slevě 25%

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

35 | 2014

Epson uvádí na trh nové všestranné projektory
Společnost Epson uvádí na trh nové
všestranné projektory s velmi krátkou
projekční
vzdáleností
a
snadno
ovladatelnými funkcemi.
Pomocí těchto flexibilních projektorů
s bohatou paletou funkcí nyní mohou
svou
produktivitu
maximalizovat
uživatelé z obchodní i vzdělávací sféry.
Nové projektory Epson s velmi krátkou
projekční vzdáleností poskytují obraz
ve výjimečné kvalitě a nabízejí mnoho

chytrých funkcí, které pro uživatele
představují standardně vysokou hodnotu
za nízkou cenu. Tyto projektory jsou
ideálním řešením pro třídy nebo malé
zasedací místnosti. Mohou být upevněny
na zeď či strop nebo je lze postavit na
stůl blíže ke stěně, čímž je možné uvolnit
ještě více prostoru.
více na

NEC Display Solutions přichází s Ultra
High Definition displejem pro nejnáročnější
profesionální aplikace
MultiSync® 4K UHD displej přináší spojení
detailu, kompletního přehledu obrazu a
referenční reprodukci barev v profesionálním
displeji. NEC Display Solutions Europe přichází s
profesionálním 4K Ultra High Definition (UHD)
desktop displejem NEC MultiSync® PA322UHD,
který představuje nekompromisní kvalitu
obrazu. Je tak vhodným řešením pro všechny
kreativní profesionály, designéry, fotografy,
CAD-CAM aplikace, video editace, finanční
sektor, oblast přesného strojírenství, lékařského
zobrazení nebo také pro použití v médiích,
průmyslových aplikacích a profesionální
vizualizaci.

Díky rozlišení 4K UHD (3840 x 2160) poskytuje
32“ displej více vizuálního pracovního prostoru,
„pixel-free“ zobrazení, stejně jako přesné,
konzistentní a kontrolované barvy, které
zůstávají konstantní z různých úhlů pohledu.
Neopomenutelnou výhodou je rovněž
zachování jemných, ostrých kontur i po změně
velikosti zobrazovaného obsahu.

více na

— inzerce —

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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VÝSTAVY

GRANT PRAHY 2014
Nenechte si ujít výstavu, která je výběrem z 20 fotografických souborů 20 předních českých fotografů, kteří za 20 let soutěže
Czech Press Photo získali cenu (stipendium) pražského primátora – Grant Prahy.
Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty uděluje
od prvního ročníku soutěže Czech Press Photo (1995) pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou
v soutěži a ukázkou projektu poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Povinností držitele grantu
je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely. Po
dvaceti letech udílení těchto grantů tak má pražská radnice reprezentativní soubor šesti set fotografií, který umožňuje sledovat a
hodnotit proměny Prahy z řady tematicky různých úhlů. Už dnes je tento soubor nedocenitelným svědectvím, jehož význam bude
s postupujícím časem stále stoupat. Není pochyb, že založení tradice těchto grantů při soutěži Czech Press Photo je historickým
činem pražské radnice směrovaným i budoucím generacím.
více na

Jan Paravan: Night dive
Přijďte si prohlédnout unikátní projekt Noční ponor.
Experiment vznikal na bázi mobilních technologií a
fotografie nočních krajin jsou zachyceny mobilním
telefonem. Převedením digitálního obrazu na plátno
(digitální tisk a speciální povrchová úprava) svou
hutností připomínají přírodu starých olejomaleb.
Jan Paravan je studentem v Atelieru textilní
tvorby Jitky Škopové na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, jeho přirozený zájem o
fotografii jej přivedl k současné stáži v Ateliéru
Fotografie Alexandry Vajd A Hynka Alta tamtéž.
V sérii lehce emocionálně přemýšlivých fotografií
autor zkoumá limity současných a historických
médií včetně experimentu s povrchy (horní vrstvy)
podkladového materiálu vedoucí mnohdy k
zmatnění nosné vrstvy.

více na
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz

HLEDÁM PRÁCI

který pořádá IDIF.






Soutěžní otázka:
Kdo je autorem výstavy Night dive pořádané od 20. 11. do 18. 12.
2014 v Praze?
a) Anna Orłowska
b) František Drtikol
c) Jan Paravan

R
 edakce–Grafika-Produkce-Tisk
G
 RAFIK / KRESLÍŘ / ILUSTRÁTOR
A
 RCHITEKT HLEDÁ SPOLUPRÁCI
g
 rafik externě (sazba, loga, zlom,....)

NABÍZÍME PRÁCI

Sponzorem soutěže je:

H
 ledáme UX Designera
- Praha, full-time

 Internet Marketing Manager
W
 ebdesigner - Praha, full-time
P
 racovník-ce výroby tisku na netextil

nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Lucie Brejchová

BAZAR - PRODÁVÁM

DOTAZ ČTENÁŘŮ

 iMac mid 2011, 27“ core i7 3,4 Ghz,
14GB RAM, AMD RADEON 1024 MB

Odpověď:

Mám nejraději noční fotografie, ale
trochu tápu, když přijde na nastavení
mojí zrcadlovky pro noční focení. A když
fotoaparát nastavím na automat, fotky
se mi nelíbí. Poradíte mi prosím?
Zuzka / Jindřichův Hradec

OHLASY
Víkend mi vždy zpříjemní iZIN se skvělými
novinkami o focení.
Radek / Lednice
Ve vašem fotomagazínu pokaždé najdu
zajímavé články o kurzech a profi technice.
Děkuji
Klára / Přerov

 Tisková hlava Epson 2100/2200/Tjet/

Při každém focení je třeba hlídat tyto tři
hodnoty: clonu, čas a ISO. Chcete-li fotit
noční fotografie, nastavte nízkou clonu,
aby jste získala více světla. Stejně tak delší
čas Vám zajistí, že se k čipu dostane více
světla. A také vyšší ISO vykreslí světlejší
fotografii. Ale ne vždy platí, že vyšší
ISO = lepší fotka. Čím vyšší ISO budete
nastavovat, tím může být fotka zrnitější. Je
tedy lepší kompenzovat clonu a čas a ISO
zvyšovat jen s opatrností. Je také dobré
použít pro noční focení stativ, který zajistí
stabilitu fotoaparátu a Vy tak budete
moci nastavit delší čas a fotka nebude
rozmazaná.

Blackline 2000

 iPhone 5, černý, 16 GB, top stav
 Fotoaparát HASSEBLAD 501 C set

BAZAR - KUPUJI





— inzerce —

Dotaz:

Děkuji za neustálý proud novinek o nejnovějších
zrcadlovkách a příslušenství.
Vladek / Kutná Hora

Digiťák s externím mikrofonem
Risograph
AD 745
Koupím Wacom Cintiq 13HD

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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