P H O T O G R A P H Y

Skupinska delavnica fotografiranja novorojenckov
- studio v Kranju, hotel Azul

Delavnica za fotografiranje novorojenčkov v pozicah je
namenjena vsem družinskim fotografom, ki se že ukvarjate s takšnim fotografiranjem ter vsem, ki si to še
želite postati.
Delavnica bo potekala v najinem studiu v Kranju (hotel
Azul), kjer bova pripravila vse potrebno, da bo vam in
družinicam prijetno. Potekala bo v skupini do največ 4
osebe, v studiu pa se nam bosta pridružili dve družinici
z novorojenčkom, da boste lahko v živo spremljali sam
potek fotografiranja novorojenčka, uporabo različnih
rekvizitov in se tudi sami preizkusili v fotografiranju.
Za začetek bova na kratko predstavila naju, najino delo,
znamko, ki jo vodiva skupaj kot mož in žena. Na kratko
pa se nama boste predstavili tudi sami.
Po prihodu prve družinice z novorojenčkom bomo pričeli
s praktičnim delom. Pokazala vam bova najine tehnike
povijanja, postavljanja v različne pozice v kombinaciji z
uporabo različnih rekvizitov, tehnike uspavanja, varnost
novorojenčka in še kaj.
Razložila pa vam bova tudi uporabo studijske osvetlitve
in različne postavitve vira svetlobe ter pravih kotov fotografiranja.

Ne bomo pa izpustili tudi družinskih fotografij, ki so za
mnoge družinice najpomembnejše.
Po končanem fotografiranju se bomo posvetili obdelavi
fotografij – postprodukciji. Prikazala bova kako najprej
v programu Lightroom popraviva osnovne nastavitve,
nato pa v programu Photoshop še napredno retušo. Na
tej stopnji je priporočljivo osnovno poznavanje obeh
programov.
V zadnjem delu bomo spregovorili tudi nekaj o samem
pristopu do strank, marketingu, dodatnih produktih ter
čas posvetili vašim vprašanjem.
Po končani delavnici pa vam bova na voljo v zaprti Facebook skupini za vsa interna vprašanja ter nasvete o
fotografiranju novorojenčka.
Za kosilo, prigrizke in pijačo bo poskrbljeno. Vsak udeleženec
pa bo prejel tudi prijetno darilce.

Kje: Studio SonataPHOTOGRAPHICA
Hotel Azul, Šuceva 26, Kranj
Datum: 4. julij 2019
Cas trajanja: 8:00 – 17:00
Investicija v vaše znanje: 399 eur/udeleženca

Ob rezervaciji se poravna znesek 200 eur, preostali del
pa do dneva delavnice. V ceno je vključeno: model – 2
novorojenčka, delo, kosilo, uporaba studia in vseh rekvizitov, prigrizki in pijača, kosilo ter darilce.
S seboj prinesete svoj fotoapart, zaželjeni objektivi 50 mm,
35 mm ali 24-70 mm, v primeru, da pa imate tudi prenosnik z naloženimi programi za obdelavo fotografij pa tudi
tega.
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