Zimowe warsztaty fotograficzne na Nowy Rok
Centrum Orlikowe, Goniądz nad Biebrzą, ul. Dolistowska 21,
termin: 27– 30 grudzień 2013

Dzień I

27 grudzień (piątek)

Zakwaterowanie w Hotelu Zbyszko bądź w Agroturystyce według wcześniejszych ustaleń.
17.00

Obiadokolacja - Hotel Zbyszko.

19.00

Przywitanie i rejestracja uczestników
kominkowa; Wieczór z filmem.

Dzień II

28 grudzień (sobota)

w

Centrum

Orlikowym,

sala

08.00-09.30 Śniadanie - Hotel Zbyszko.
10.00-10.30

Wstęp do fotografii: jak przygotować się do wystawy fotograficznej,
która odbędzie się od 24 stycznia 2014 do 30 Maja 2014 w Centrum
Orlikowym, Goniądz, ul. Dolistowska 21. (droga od Hotelu czy najbliższej
agroturystyki to 10 minut pieszo).

10.30-12.00 Warsztaty z makrofotografii - wstęp: negatywy, slajdy, matryce APS-C,
matryce Full-frame, obiektywy, nasadki, pierścienie makro, odwrotne
mocowanie obiektywu, naświetlanie, głębia ostrości (prowadzi Paweł Sidło
- Członek Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Fotografików
Polskich).
12.00-12.30 Przerwa z kawą, herbatą, owocami i ciastem.
12.30-14.30 Wyjście w teren w poszukiwaniu tematów do makrofotografii/
14.30-17.00 Omówienie zrobionych zdjęć; obróbka zdjęć – kilka słów o programach
ACDSee, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop itp. Praca w „studio”,
czyli zajęcia w Centrum Orlikowym z użyciem aparatów cyfrowych
oraz komputera.
17.00-18.00 Obiadokolacja - Hotel Zbyszko, Goniądz;
18.30-20.00

Fotografia przyrodnicza od kuchni. Warsztaty techniczne - W jakich
warunkach powstają zdjęcia przyrodnicze? (prowadzi Łukasz Łukasik fotografik przyrody, dziennikarz).

Pokaz diaporam z podkładem muzycznym jako jedna z technik pokazywania zdjęć
przykuwający uwagę, artystyczny sposób.

Dzień III 29 grudzień (niedziela)
Tym z Państwa, którzy nie będą używać własnego transportu prosimy o zgłoszenie się
do organizatora. Dzień zaczynamy bardzo wcześnie ze względu na wschodu słońca.
06.00-06.45 Śniadanie - Hotel Zbyszko.
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07.00-09.00 Punkt zbiorczy - platforma widokowa obok straży pożarnej w Goniądzu skąd
udajemy się na bagienny wschód słońca, by fotografować biebrzańskie
pejzaże (prowadzi Łukasz Łukasik).
O tej porze roku nad Biebrzą wschód słońca zaczyna się o godz. 7.30,
dlatego Łukasz proponuje, abyśmy byli bardzo punktualni, bowiem czeka nas
przejazd autami jeszcze około 20 min.
9.00-10.00

Fotografowanie z ukrycia - przejazd do czatowni, przygotowania, pokaz
sprzętu do kamuflażu, warsztaty terenowe (prowadzi Łukasz Łukasik).
Dla fotografików, którzy chcieliby skorzystać z i pozostać w czatowni
na dłużej informujemy, że obok czatowni zainstalowany jest karmnik,
dlatego warto wziąć ze sobą ziarno słonecznika.

11.00-12.00 W poszukiwaniu łosi, fotografowanie biebrzańskich krajobrazów - Carska
Droga (prowadzi Łukasz Łukasik).
12.00-12.30 Przerwa na imbirową kawę i przekąski.
12.00-14.00 Fotografia pejzażu, Mścichy (prowadzi Mitch Coleman, asystent Ptaków
Polskich).
17.00-18.00 Obiadokolacja - Hotel Zbyszko.
18.00-20.00

Projekcja filmu albo praca własna ze zdjęciami pod bacznym okiem Pawła
Sidło.

Dzień IV 30 grudzień (poniedziałek)
09.00-10.00 Śniadanie - Hotel Zbyszko.
10.30-16.00 Fotografowanie przyrody zimą w Biebrzańskim Parku Narodowym - wyjazd
z Centrum Orlikowego do Kapickie (prowadzi Mitch Colman).
17.00-18.30 Obiadokolacja i zakończenie warsztatów fotograficznych - Hotel Zbyszko.

Prosimy o przywiezienie ze sobą aparatów, obiektywów, statywów oraz wszelkich
akcesoriów fotograficznych: filtry, nasadki, pierścienie makro, statywy, lampy błyskowe,
dyfuzory, a także laptopy.
Zalecamy zaopatrzyć się w coś nieprzemakalnego, ciepłe kurtki, buty trekkingowe –
wszystko najlepiej używane, aby nie szkoda było się położyć na wilgotnej ziemi podczas
robienia zdjęć makro.
Prosimy wszystkich uczestników o dokładne informacje co do ilości noclegów, terminów
przyjazdu, terminów wyjazdu, alergii, diet żywieniowych itp.
Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł przekazać nam jedno swoje zdjęcie do wystawy
fotograficznej, która odbędzie się w Centrum Orlikowym od stycznia do maja 2014 roku.

Osoby, które chcą dołączyć do nas na sylwestra, prosimy o kontakt
w sprawie przedłużenia swojego pobytu.
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