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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

Canon G9 X
Canon PowerShot G9-X náleží k rodině kompaktů s velkým jednopalcovým čipem.
Patří ke generaci dnes velmi oblíbených kompaktů s jednopalcovým čipem. To je čip 13.2 x 8.8 mm velký, tedy výrazně větší než
jsme zvyklí v kompaktech. Model G9 X stojí kolem 13-ti tisíc. G9 má 20 mega, je poháněne procesorem Digic 6, ISO má v rozmezí 125 –
12800, optickou stabilizaci, záznam v RAW formátu. Nejkratší čas 1/2000 sec. Vestavěný blesk v podstatě stejných parametrů a
sériové focení frekvenci kolem 6 fps. Video má HD 1920 při 60 fps (a nižší) se stereozvukem.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 49 530 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.

 Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
6. ledna 2016 LIBEREC
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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První snímky nového Nikonu
Nikon připravuje novou verzi svého profesionálního přístroje D4S.
Nepůjde jistě o revoluci, nicméně evoluční změny jsou významné, pokud
mají rumorové stránky dobré informace. Dají se z nich odvodit zajímavé
trendy.
Především, přístroj má mít 20 megapixelový snímač. Dosavadní profi Nikon
je šestnáctimegový – ukázka, že v této třídě opravdu nemá smysl se honit
za megapixely. Jistě stoupne hranice použitelného ISO. Podle předběžných
zpráv by to mělo být 102400 v základním módu. Nikon D4S má 25600, tedy
jde o navýšení o 2 stupně.
více na

True HDR
Funkci HDR nabízí každý lepší mobil ve svém fotoaparátu.
Dnes se podívejme na speciální aplikaci, která se jmenuje True HDR a je určena pro
iOS, tedy pro iPhony a iPady. Pro Android samozřejmě existují obdobné aplikace! Dá
se stáhnout za 1,99 dolarů a existuje i ve verzi pro video. Zabývejme se ale základním
provedením pro fotografii.

více na

Osobnost české fotografie 2015
Asociace profesionálních fotografů již
po třinácté vyhlašuje cenu „Osobnost
české fotografie“. IDIF jako mediální
partner této již tradiční akce zve k účasti
širokou fotografickou veřejnost a svou
mediální podporou bude propagovat
tento prestižní a vysoce odborně ceněný
počin v oblasti fotografování.
Asociace profesionálních fotografů v těchto
dnech připravuje vyhlášení 13. ročníku ceny
„Osobnost české fotografie 2015“.
Smyslem
ceny
je
upozornit
na
mimořádné výkony a události v oblasti

tvůrčí fotografie, veřejně ocenit jejich
autory a tím posilovat prestiž fotografie
ve společnosti a zvyšovat zájem o dění v
oboru.
V předchozích ročnících získali toto
ocenění naši přední fotografové a
teoretici:
Josef Koudelka, Jaroslav Anděl, Vladimír
Birgus, Jan Mlčoch, Jiří Stach, Anna
Fárová, Jindřich Štreit, Miroslav
Vojtěchovský, Dana Kyndrová, Pavel
Dias, Jan Reich, Jiří Všetečka, Antonín
Dufek, Viktor Kolář, Jan Pohribný,
Jiří Hanke, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Karel

Kerlický, Eva Fuková, Antonín Kratochvíl
a Jovan Dezort.
více na
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Fotíte v přírodě? Zkuste blesk na stromě!
Fotografování s umělým osvětlením je
častým postupem především v ateliéru.
Ve volné přírodě se blesky často používají
jako doplňkové světlo, které je třeba
vhodně nasměrovat, a ne vždy chcete
nosit těžký stativ.
Pokud občas anebo i častěji fotografujete
s bleskem v exteriéru, určitě už máte
zažitý nejen způsob, jak si zabalit své
vybavení, ale také jste si museli zvyknout
na nemalou váhu stativů určených
pro instalaci externích blesků nebo
zábleskových hlav.
Konkrétně externí blesky, však nutně
nepotřebují stativ, jejich pozice může být
libovolná a stejně tak i jejich uchycení.
Fotograf Chris Cameron natočil krátké
video, kde ukazuje poměrně jednoduchý
a přesto velmi efektivní způsob upevnění
externích blesků ke stromu. Tento systém
však můžete využít prakticky kdekoliv
ve volné přírodě. Základem je stahovací
pásek a plastový či kovový segment pro
uchycení blesku, tzv. dog bone.
více na

— inzerce —

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

Výstava CZECH PRESS PHOTO 2015
Nenechte si ujít výstavu 21.ročníku CZECH PRESS PHOTO, která bude otevřena pro veřejnost v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské
radnice. Obsahuje fotografie a videa oceněných i dalších vybraných autorů. Jako každoročně, i tentokrát je zrcadlem života a světa uplynulého
roku.
Rozhodněte i vy o fotografii, která získá ocenění “Cena diváků” a navíc máte možnost získat i některou z hodnotných cen.
Stačí navštívit naši výstavu a vyplnit anketní lístek, vyplněné anketní lístky budou 28.1. 2016 slosovány.
Anketní lístek je ke každé vstupence.
CANON věnuje pěti vylosovaným návštěvníkům fotoaparát:
Canon PowerShot SX610
Canon PowerShot SX710
Canon Ixus 170
Canon Ixus 275
Canon PowerShot G16
NIKON věnuje třem vylosovaným poukázku na zboží Nikon v
hodnotě 6000 Kč, 4000 Kč a 2000 Kč.

více na

Milota Havránková - MILOTA
Zveme Vás na retrospektivní výstavu uspořádanou k životnímu
jubileu představitelky slovenské a české výtvarné scény,
fotografky a multimediální výtvarnice.
Milota Havránková (*1945) během své pedagogické činnosti
na SUPŠ v Bratislavě ovlivnila celou generaci slovenských
fotografů, kteří později vstoupili do historie jako „slovenská
nová vlna“. Její tvorba se svým zájmem o fotografický
experiment, volbou námětu a následným způsobem vizuální
realizace vymezuje z hlavních proudů slovenské fotografie
a odlišuje ji od klasicky chápané fotografie, černobílého
dokumentu nebo fotografického konceptu.
Vystavené práce představí nepřetržitý experiment
fotografickým médiem, které se tak stále proměňuje.

s

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.

D
 TP - externí výpomoc
T
 iskneme letáky, brožury, katalogy,

Soutěžní otázka:

plakáty...

Kdo je lektorem na pražském kurzu „Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie, ZAČÍNÁME“?

G
 RAFIK, STŘIHAČ, ANIMÁTOR
S VÁŠNÍ na externí spolupráci

a) Milan Holenda
b) Robert Vano
c) Roman Pihan

G
 rafik 2D/3D externě

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda
Výherce soutěže z minulého čísla: pan Jakub Zabranský

DOTAZ ČTENÁŘŮ

T
 vorba magazínu Železničář
D
 TP operátor, Brno - venkov
G
 raphic Designer - GoodData
K
 reativní grafik HPP Brno

BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Odpověď:

Zdravim jsem amatér a hledám kompakty
s dobrou světelností objektivu.

Dobrý den, P300 má 12 Mpx, P310 je nový
tedy jeho nástupce s 16 Mpx. Cenový
rozdíl je +-2000 Kč

Nevíte jaky je rozdil mezi Nikonem p300
a p310 ?
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 iMac 21,5 - Late 2012
 Mac Pro 2013
 Canon Pixma PRO 9000 Mark II A3+
 Cinema 4D R16 Visualize + výuková
kniha

Honza/Ostrava

BAZAR - KUPUJI





OHLASY
Skvělé, že magazín vydáváte i na svátky!
Milena/Plzeň

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

Každý týden iZIN narvaný novinkami a výstavami.
Moc si vážím toho, že ho vydáváte i přes svátky.
Karel/Zlín

— inzerce —

Vždy žasnu nad novinkami v iZINu, kde to pořád
berete? Každopádně díky za ně!
Pavel/Mělník

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

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