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NEJBLIŽŠÍ KURZY
23. ledna 2016 PRAHA

6. ledna 2016 LIBEREC

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér

Milan Holenda:
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné

více na

fotografie, ZAČÍNÁME

více na

SIGMA - nový keramický protector filtr
Sigma, japonský výrobce fotoaparátů a optiky, představila nový ochranný filtr pro
objektivy - Water Repellent (WR) Ceramic Protector.
Zajímavý je použitím materiálu „Clear Glass Ceramic“, který by měl být odolnější než tradiční sklo a zajistit výbornou průchodnost světla.
Sigma WR Ceramic Protector, jak už název naznačuje, nic „nefiltruje“, ale chrání čočku fotoaparátu před mechanickým poškozením, špínou a
vlhkostí.
Mnoho fotografů pro tento účel používá
UV filtry, které jsou ovšem na digitálních
fotoaparátech jinak zbytečné – UV filtr bývá
zabudován přímo na senzoru a není ho tak
potřeba dávat před objektiv. Jeho smysl je tedy
jen ochranný.

více na

Mistrovství práce s DSLR, 9.vydání
„Jediná kniha, která vás krok pro kroku provede fotografováním s digitální
zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce. Jediná kniha, která vás provede
limity nejrůznějších automatik a umožní si jejich chování otestovat pro váš
fotoaparát.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 49 406 odběratelům
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KURZY

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér
Práce v oblasti portrétní, technické, reportážní a reklamní fotografie.
Možnost financování z úřadu práce.
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu office@idif.cz. Zašleme vám závaznou přihlášku,
rozpis hodin a vyučovaných témat. Informace o možnosti financování s úřadem práce.
Počet rekvalifikantů je omezený. Prosíme pro operativní domluvu o zaslání i telefonického
čísla.
Další informace a podmínky přijetí najdete také na našich webových stránkách
www.idif.cz -rekvalifikace

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
23. ledna 2016 PRAHA

více na

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? Přijďte na kurz fotografie pro
začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu
vše zvládnete.
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl
doporučený jako kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním začnou
fotit, ale výsledek není takový jaký by očekávali. Zkouší to
znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu se mění v
rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili peníze za fotoaparát,
který prostě dobrou fotku neumí.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
6. ledna 2016 LIBEREC
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Toshiba představuje vrcholnou konfiguraci 14″
notebooku Tecra z40
Toshiba představuje českému a slovenskému trhu vrcholnou konfiguraci prestižního
profesionálního notebooku Tecra Z40, který na první pohled zaujme velmi lehkým a
přitom odolným hořčíkovým šasi.

Tento notebook byl vyvinut především pro firemní klientelu, nicméně svým
provedením a výkonem oslovuje i koncové uživatele, kteří chtějí elegantní přenosný
počítač nejvyšší kategorie. Nová konfigurace Tecra Z40-B-11M je osazena procesorem
Intel® CoreTM i7, LTE modemem, SSD diskem s kapacitou 256 GB, displejem s
rozlišením 1 600 x 900 bodů a váží méně než 1,5 kg.
více na

Canon představuje pět nových špičkových
projektorů
Canon představil pět nových projektorů ze své řady LV. Nové
modely jsou navrženy tak, aby díky vylepšené konektivitě,
vysokému jasu a flexibilním možnostem instalace splnily
rozmanité požadavky, které mají zákazníci a integrátoři z
oblasti podnikání a vzdělávání.
Canon představil rovněž dva nové profesionální prezentéry
PR100-R a PR1000-R, které nabízejí špičkový design a funkce
vyhovující všem potřebám při prezentacích.
více na

Nové Objektivy HANDEVISION
pro BEZZRCADLOVKY
Německá
společnost
Handevision
(známá
svým
bezzrcadlovkovým
APS-C objektivem Ibelux 40mm F0.85)
připravila další várku manuálních
objektivů pro bezzrcadlovky.

více na
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Nové specifikace o Nikon D5
Je tu možnost je, že D5 může přijít ve 2
variantách založených na paměťových
kartách.
Jedna verze by měla dual CD, ostatní
dual XQD.

CFast sloty. Bude zajímavé sledovat,
zda Nikon a Canon půjdou různými
směry v souvislosti s příští generací
vysokorychlostních karet, a jaký vliv by
mohlo mít na odvětví.

Canon oznámil, že existuje silná možnost,
že EOS-1D X Mark II přijde s duálními

Více D5 Specifikací:
Je zde možnost dvou různých modelů

D5 - jedna s dvojtou CF a další s dvojtými
XQD paměťovými kartami
ISO během videa až do 102,400
Dotyková obrazovka
Žádná Wi-Fi , ale bude tu možnost
volitelného bezdrátového adaptéru

— inzerce —

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

více na
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VÝSTAVY

Oliver Blohm - 8x10
Nenechte si ujít naprosto unikátní výstavu fotografií velkého experimentátora Olivera
Blohma. Vystavovaný soubor spojuje jediné - magická čísla 8x10.
V galerii Polagraph bude vystavena série portrétů nafocená na exkluzivní velkoformátový
Polaroid 8x10 palců. Tento formát není příliš obvyklý a v našich končinách, jak jistě víte,
se s ním pyšníme pouze my.
Černobílý portrétní svět tohoto mladého německého fotografa na vás dýchne svou
střízlivou přímočarostí a určitě vás uhrane stejně tak jako nás.
Oliver pochází ze severo-německé vesničky, ale již několik let žije v Berlíně, kde právě
dostudoval fotografii. Oliver pracuje pro samotný Impossible Project. Nafotil pro
něj desítky propagačních snímků, testuje nové filmy a experimentuje se všemi druhy
materiálů. Představili jsme vám ho nespočetněkrát prostřednictvím jeho tvorby a před
pár měsíci jsme ho dokonce navštívili v rámci PolaroidLoveMINITour.
více na

Suzanne Pastor - Léta obskurnosti
Zveme Vás na fotografickou výstavu díla Suzanne Pastor, která od roku 1970 až do současnosti neustále zkoumá možnosti třetího rozměru –
a to jak konceptuálně, tak doslovně. Její díla reflektují sexualitu, poezii i pocity vykořenění. Jsou jemným poetickým komentářem k historii
fotografického média, zejména k tomu, jak byla fotografie v průběhu času dotvářena a prezentována (ručním kolorováním, paspartováním,
rámováním, pořádáním do alb a knih, kombinováním s texty, kolážováním atd.). ¨
“Mám v sobě zvědavost či potřebu experimentovat s dvojrozměrností fotografického tisku.. Použití sekvenčních snímků, vrstev, poskládaných
téměř jako v knize, je nesmírně mocný
nástroj.. vrstvení času a prostoru v
trojrozměrných asamblážích poskytuje
další svobodu formy a materiálu, svobodu
tak důležitou pro sochaře..”
Suzanne Pastor (*1952, Chicago) studovala
psychologii na univerzitách Northwestern,
Harvard a Cornell (1975) a fotografii na Art
Institute of Chicago a univerzitě v Kasselu
(1985). V roce 1990 se přestěhovala do
Prahy, kde spoluzakládala Pražský dům
fotografie a stala se jeho první ředitelkou.
Její práce jsou v četných soukromých i
veřejných sbírkách (Museum Ludwig,
Brooklyn Museum of Art, Metropolitní
muzeum umění v New Yorku, Moravská
galerie v Brně, Eli Lemberger Museum
of Photography, Izrael a další). V soutěži
o Nejlepší uměleckou knihu získala na
festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě
2000 první cenu.
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.

 Interní 3D grafik, Praha
H
 ledáme DTP grafika/grafičku

Soutěžní otázka:

- provozovna Praha, Karlín

Kolikáté vydání má doposud kniha Mistrovství práce s DSLR?
a) osmé
b) deváté
c) dvanácté

 F otograf / grafik
3
 D grafik - charaktery

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda

H
 ledám práci v polygrafii
D
 esignové reklamní studio
O
 fsetový tiskař
W
 ebdesigner

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Ladislav Kadlec

BAZAR - PRODÁVÁM

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je
pro pořizování Full HD videa lepší foťák
nebo kamera. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud Vám jde především o
natáčení videa, je kamera jednoznačně
lepší.

Jiřina/ Ml. Boleslav

 Pojízdná reklama
 Reklamní panel
 Reklamní panel
 tiskárna Epson Stylus Photo PX 710W

BAZAR - KUPUJI





Bubnový skener
Koupím WACOM CINTIQ 13HD
Mutoh Osprey
Koupím ploter 137/160 cm

OHLASY
Úžasné recenze na foťáky!
Vojtěch/Pardubice

iZIN čtu již od 1. čísla a doufám, že ho nikdy
nepřestanete vydávat.
Marek/Turnov

— inzerce —

Nový iZIN mě vždy potěší, nové recenze, novinky a
výstavy. Skvělé, děkuji za něj.
Jana/Olomouc

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Vlkova 7, 130 00 Praha 3


IČ: 27308618  kontakt: tel.: +420 723 917 419, e-mail: info@idif.cz
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