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Mistrovství práce s DSLR

Efektní fotografie krajiny
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LEICA X-U RUGGED
Leica
Camera
AG
rozšiřuje
svou nabídku fotoaparátů s
prvním
robustním
modelem
koncipovaného
speciálně
pro
venkovní použití - Leica XU. S
rychlým Leica Summilux 23 mm f /
1.7 ASPH. čočky (35 mm ve formátu
35 mm) s ponorným ochranným
filtrem a velkým APS-C formátem,
snímačem CMOS. Nejnovější, plně

voděodolný člen Leica X rodiny,
zaručuje snímky s výjimečným jasem
a přehledností i za těch nejtvrdších
podmínek. To umožňuje i zachycení
úchvatných podvodních chvílí v
dokonalém detailu v hloubkách až
do 15 metrů.

winterised, uzavřený proti prachu,
a rozbít důkaz Leica XU ideálním
společníkem pro všechny venkovní
turné nebo expedici - pro akce a
podvodní dobrodružství, cestování,
architektury
a
krajinářské
fotografie nebo videa v kvalitě Full
HD.

Extrémní odolnost a snadná
manipulace, odolnost proti nárazu,

Toto číslo bylo distribuováno 49 745 odběratelům

více na
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KURZY

Mistrovství práce s DSLR
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.
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.
Mistrovství práce s DSLR kombinuje teoretický výklad s praktickými ukázkami konkrétního
nastavení. Každý účastník bude mít možnost si pak v praxi vyzkoušet všechny nabyté
poznatky na kurzu. V jedné části se kurz zaměřuje na volbu správného objektivu z hlediska
fotografovaného žánru. Zakončené praktickými ukázkami jak pracovat s perspektivou
a hloubkou ostrosti. Další část bude věnována práci s externím bleskem, ve které si
účastníci kurzu budou moci vyzkoušet rozdíl mezi použitím stálých halogenových světel,
systémového blesku a studiových zábleskových systémů. V neposlední řadě se kurz zaměří
na správné exponování, práci s expoziční dynamikou a kontrastem. V této části nebudou
chybět ani práce s fotografickými filtry, expozimetrem či odraznou deskou.

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
10. února 2016 PRAHA

více na

Efektní fotografie krajiny
Milujete přírodu ale stále se Vám nedaří zachytit ji na svých snímcích tak krásně, jak ji vidíte?
Chcete své fotografie dostat na vyšší úroveň a třeba vyhrát nějakou soutěž?
Pak je tento kurs fotografování krajiny určen právě Vám!
V našem kurzu Vám pro Vaše další praktické využití
vysvětlíme co to vlastně krajinářská fotografie je, jaké
vybavení pro efektní fotografii použít, poznáte základní
skladební obrazové prvky, dozvíte se o formátech RAW
a HDR, vysvětlíme Vám základní postprodukční postupy,
které Vaši fotografii posunou na úplně jinou úroveň.
Kurz je celodenní a obsahuje teoretickou i praktickou
část, v níž si budete moci okamžitě vyzkoušet, co jste se
v kurzu naučili.
Kurz je určen pro pokročilejší fotografy!

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
26. února 2016 LIBEREC

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Nejnovější zprávy z NIKONu!
Na dnešní tiskové konferenci byly podrobně představeny nové produkty společnosti Nikon.
Získejte výrazně rozsáhlejší fotografické možnosti s fotoaparátem D5 – novou vlajkovou lodí mezi digitálními jednookými
zrcadlovkami Nikon.
Amsterdam, Nizozemsko, 5. ledna 2016: Společnost Nikon uvádí nový fotoaparát D5 – digitální jednookou zrcadlovku
formátu FX, která poskytne působivý výkon a přesnost profesionálům i amatérům vyžadujícím nekompromisní vybavení. Tento
fotoaparát zachytí všechny vaše tvůrčí vize a je připraven jít ještě dále.
Přístroj D5 odmění vaše ambice fenomenálními snímky a vyhoví i nejvyšším možným fotografickým nárokům. Systém
automatického zaostřování fotoaparátu nové generace se 153 zaostřovacími poli nabízí výjimečně široké pokrytí obrazového
pole, ať již budete fotografovat automobilové závody nebo celebrity na červeném koberci. Nejvyšší rozšiřitelná citlivost k
působení světla v historii výrobků Nikon umožňuje reálně vyfotografovat více, než můžete pozorovat svým zrakem. A filmovým
tvůrcům jdoucím do extrémů umožňuje funkce D-Movie zaznamenávat videosekvence 4K UHD přímo ve fotoaparátu.
Dirk Jasper, Manager, Professional Products u společnosti
Nikon Europe, vysvětluje: „Nikon D5 posouvá hranice
možností záznamu obrazu a vysoké odolnosti tak jako
žádný přístroj před ním. Pokud vás vaše fotografie zavede
do extrémních snímacích prostředí – kde budete mít
pouze jednu příležitost k pořízení snímků – tento přístroj
vás nezklame. Obrazový výkon fotoaparátu Nikon D5
je zcela výjimečný a profesionálové pracující v různých
fotografických disciplínách využijí výhod ergonomických
vlastností fotoaparátu a vylepšených pracovních postupů.
Všechna tato vylepšení byla implementována na základě
informací od fotografů a výrazně snižují stresové faktory
spojené s profesionální fotografií.“

více na

Test s kuličkou ukazuje odolnost
keramického filtru od Sigmy
Již v prosinci 2015, Sigma představila jako první na světě ochranné
filtry vyrobené z keramiky - filtry, jejichž nároky jsou 10x silnější
než tradiční filtry a 3x silnější než chemicky posílené filtry.

více na
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Nová tiskárna od Canonu
Tato čerstvě přebudovaná, on-the-go
tiskárna je vybavena volitelnou directnasazovací baterií, tlačítkem Wi-Fi® a
schopnost tisknout více vzpomínek než
kdy předtím.
Canon SELPHY CP1200
Ideální pro ty, kteří žijí mobilní životní
styl a rádi zachycují vzpomínky v reálném
čase, pohodlná a snadno použitelná
tiskárna
SELPHY
CP1200
nabízí
zvýšenou přenosnost s volitelnou přímo
přichytitelnou baterií, která se prodává
samostatně a má kapacitu pro tisk 54

fotek na jedno nabití, to je o 18 snímků
více než u předchozích modelů. Navíc,
tlačítko Wi-Fi® tiskárny zjednodušuje
celkový proces tisku s více intuitivní
ovládání.
Tiskárna je nabitá funkcemi, které
napomáhají při vytváření dárků na
památku, upomínky a upomínkové
předměty. Uživatelé mají také možnost
tisku velikosti poštovní známky, s osmi
miniaturami nebo kombinací obrazů.
Další populární funkce, jako je tisk

bez okrajů a optimalizace obrazu, lze
je používat prostřednictvím úpravy
na tiskárně, nebo prostřednictvím
kompatibilního mobilu nebo tabletu, pro
snadné použití. Kromě toho, je tiskárna
navržena tak, aby přesně reprodukovala
barvy, a to díky použití sublimačních
technologií, a také poskytuje povlak
odolný proti vlhkosti, který pomůže
fotografii vydržet až 100 let.

— inzerce —

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

více na
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VÝSTAVY

Nikon Kalendář 2016
Nenechte si ujít výstavu 50 nejlepších fotografií ze soutěže Nikon kalendář 2016. Soutěž je určená všem milovníkům fotografování s Nikonem a mohou se jí
zúčastnit nejen profesionálové, ale i amatéři. Nejlepší fotografie jsou každý rok draženy a výtěžek z dražby je věnován na charitativní účely. Radost účastníků
soutěže může být umocněna pocitem, že díky svým fotografiím pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují.
Letošní téma soutěže NIKON KALENDÁŘ 2016 – Představivost vládne světu – oslovilo 407 soutěžících, kteří do soutěže zaslali 1 153 fotografií. Soutěž probíhala
od začátku července do 6. října 2015 na webových stránkách www.nikon-kalendar.cz. Fotografie pro výstavu a kalendář vybrala odborná porota v čele s panem
Stanislavem Pokorným, fotografem a předsedou Asociace profesionálních fotografů České republiky.
Patronem letošního ročníku a kmotrem kalendáře byl Jiří Procházka, ředitel Domova pro zrakově postižené Palata. Výtěžek z dražby fotografií ve výši 309 000
Kč a dar společnosti Nikon ve výši 10 000 Kč putovaly Domovu Palata a budou využity na obnovu orientačního systému pro slabozraké a nevidomé v prostorách
zařízení.
Autory 12 vítězných fotografií v kalendáři pro rok 2016 jsou: Tomáš Tichý (Ráno na konci světa), Jaroslav Kuneš Behenský (Origami Tale), Pavla Hralová (Čas),
Tomáš Holub (Podzimní Vysočina), Roman Kantor (Betelné zvonek: Ščí jak sviňa), Pavel Svoboda (V ráji), Renata Kratochvílová (Alea iacta est…), Milan Fiala (fakt
je kulatá), Petr Luňák (Pohádka), Martina Petrová (Petvážky), Jiří Částka (Balónový ráj), Richard Horák (Praha tajemná…).
Absolutním vítězem soutěže se stal Milan Fiala s fotografií „fakt je kulatá“. „Fotografie oslovila porotu netradičností pojetí a ztvárněním motivu při využití
mimořádné výrazovosti ultra širokého ohniska objektivu. Navíc pak autor v obtížných podmínkách snímání skvěle zvládl kompozici snímku a celou stavbu obrazu
tak, že diváka následně učinil účastníkem příběhu“, zdůvodňuje Stanislav Pokorný výběr vítězné fotografie.
více na

Sergej Maximišin - 100 fotografií
Zveme Vás na výstavu fotografií jednoho z nejlepších ruských fotoreportérů,
několikanásobného vítěze World Press Photo a mnoha ruských i zahraničních fotografických
cen.
Dětství strávil na Krymu, v roce 1982 se odstěhoval do Leningradu (dnes Petrohradu), mezi
lety 1985 a 1987 sloužil jako fotograf v sovětské posádce na Kubě. V roce 1991 dokončil
bakalářské studium fyziky na Leningradském polytechnickém institutu a pracoval ve
výzkumné laboratoři Ermitáže. V roce 1998 vystudoval fotožurnalismus na Univerzitě v
Petrohradě a v letech 1999-2003 pracoval jako fotograf pro deník Izvestija. Od roku 2003
pracuje pro německou agenturu Focus. Publikoval v denících a časopisech jako The Times,
Time, Newsweek, Parool, Liberation, Washington Post, The Wall Street Jornal, Stern,
Business Week, Focus, Der Profile, Corriere della Sera, Izvestia, Ogoňok, Itogi a dalších.
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...

Ke kolikátému výročí je pořádána fotografická výstava Jana a Káji
Saudkových v Gallery of Art Prague?

G
 RAFIK, STŘIHAČ, ANIMÁTOR
S VÁŠNÍ na externí spolupráci

a) K 75. výročí
b) K 80. výročí
c) K 85. výročí

G
 rafik 2D/3D externě

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda
Výherce soutěže z minulého čísla: paní Bernovská

DOTAZ ČTENÁŘŮ

D
 TP operátor, Brno - venkov
G
 raphic Designer - GoodData
K
 reativní grafik HPP Brno

BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Odpověď:

Prosím o radu, mám zrcadlovku Canon
1100 a k němu 4 akumulátory. Dva
akumulátory fungují bez problému.
Zbývající
dva
umožňují
funkci
fotoaparátu, ale nezobrazuje se mi stav
akumulátoru (jeho nabití). Můžete mi
poradit?

S vysokou pravděpodobností se jedná o
neoriginální aku-baterii a nezobrazování
jejího stavu nabití je daní za nízkou
pořizovací cenu.

 iMac 21,5 - Late 2012
 Mac Pro 2013
 Canon Pixma PRO 9000 Mark II A3+
 Cinema 4D R16 Visualize + výuková
kniha

Aleš/Brandýs n. Labem

BAZAR - KUPUJI





OHLASY
Skvělé a aktuální články.
Lukáš/Trutnov

T
 vorba magazínu Železničář

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

iZIN je vždy fajn počtení na konec týdne.
Vojtěch/Havířov

— inzerce —

Z nabídky výstav si vždy nějakou vyberu,
děkuji za inspiraci.
Angelika/Liberec

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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