Regionálne osvetové stredisko v Leviciach vás pozýva
na fotografický workshop

Fotografické príbehy I
1.-3.2.2019
Témy:
1. Alter ego / Inscenovaný portrét, lektorka Petra Cepková
2. Vlastná tvorivosť vo fotografii, lektor Gabriel Kosmály
Termín: 1.-3.2.2019
Miesto konania: Penzión pod Sitnom, Počúvadlianske jazero
Tento fotografický workshop je určený hlavne pre neprofesionálnych fotografov, má
vzdelávací charakter. Lektori prihlásených fotografov usmernia formou názorných ukážok,
konzultácií formou praktických cvičení. Účastníkom sa odporúča priniesť si vlastný fotoaparát
s príslušenstvom, vlastný notebook (nie je však podmienkou) .Workshop bude ukončený
rozborovým a hodnotiacim seminárom, kde lektori vyhodnotia práce fotografov.

Program:
1.2.2019, piatok
16.00 - príchod, ubytovanie
17.00 - prezentácia tvorby lektorov, výklad témy, názorné ukážky spracovania témy
18.00 - večera
19.00 - výklad témy lektorom, motivačný rozhovor s názornými ukážkami, rozhovory
o fotografii, hodnotenie portfólií (podľa záujmu účastníkov)
21. 00 - spoločná fotografia

2.2.2019, sobota
8.00 - raňajky
9.30 - 12.00 - práca pod vedením lektorov
12.00 - obed
13.00 - 18.00 – konzultácie s lektorom, úprava fotografií, možnosť individuálneho
fotenia
18.00 - večera
19.00 - 24.00 – úprava a ukladanie nafoteného materiálu do počítačov, práca pod
vedením lektorov
21.00 - tombola
3.2.2019, nedeľa
8.00 - raňajky
10.00 - prezentácia vytvorených fotografií, spätná väzba, vyhodnotenie a ukončenie
workshopu lektormi
12.00 - obed

Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok je 70€, v cene je zahrnuté - 2 x ubytovanie, 2 x plná penzia
(večera, raňajky, obed, večera, raňajky, obed)
Počet účastníkov: 8 v každej dielni
Prihlásiť sa na workshop je možné nasledovným spôsobom:
1. prihlásiť sa mailom kosmalyova@roslevice.sk, resp. telefonicky 0919 949 537
2. zaplatiť poplatok na účet ROS - SK25 8180 0000 0070 0031 1345 (do správy
pre príjemcu, prosím, píšte vaše meno a „fotoworkshop“
O zapísaní vás budeme informovať na vami uvedený telefón, resp. e-mail.
Uzávierka prihlášok a úhrada účastníckeho poplatku je 27.1.2019.

Kontakt:
PaedDr. Marta Kosmályová
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25, 934 47 Levice
0918 949 537
e-mail: kosmalyova@roslevice.sk
kosmalyova.marta@gmail.com
www.roslevice.sk

