האור הינו מרכיב קריטי בתהליך הצילום –
צלם שהצליח לשלוט בו בצורה מלאה
הצליח לשלוט התמונה שלו.
בקורס זה נלמד כיצד לשלוט ,לכוון וליצור
תאורה המתאימה לדרישתנו .נבין מהי
תאורה מלאכותית ונלמד איך להשתמש
בה בסיטואציות שונות.
ניצור באמצעים פשוטים ,ביתיים וקלים
לתפעול ,תאורה מעשית בדיוק כפי שאתם
רוצים!
נכיר את המבזק האלקטרוני ה"קטן" ונבחין
בהבדל בין תאורה רציפה לתאורת הבזקה.
באמצעות  2-3פלאשים ניצור סביבת
סטודיו יעילה ונוחה.
עלות הקורס * .₪ 1500 :כולל דוגמניות ושימוש בסטודיו מאובזר.
מספר משתתפים – עד  10משתתפים מקסימום.

למי מיועד הקורס:
צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום הבסיסיים,
המעוניינים ל למוד לתפעל את הפלאש האישי
שלהם ולהגיע לתוצאות מקצועיות במינימום ציוד.
מטרת הקורס:
שליטה ברזי התאורה ומבזקים קטנים
משך הקורס:
 5מפגשים שבועיים ,כל מפגש כשלוש שעות.
המפגשים בנויים מחלק תיאורטי ומחלק מעשי.
דרישות קדם:
בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR
שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית במצלמת
רפלקס.
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שיעור מס'  ,7.1.18 : 1ראשון 18:00
הכרת התאורה מלאכותית ועבודה עם מבזק
הכרת התאורה המלאכותית  -מאפיינים טכניים .
צבע האור ,כיווני תאורה והתאמה לסט .נלמד
שיטות מעשיות לשליטה בצבע האור ושילובו בתנאי
תאורה משתנים ואיזוני לבן ( .)WBנכיר אביזרים
שונים המתאימים לשימוש עם מבזקים קטנים כגון:
מטריות ,רפלקטורים ,וכדומה נלמד דרכים להפעלת
המבזק הידני וכיצד להפעיל אותו הרחק מהמצלמה.

שיעור מס'  ,02.02.18 :4שישי בשעות הבוקר
צילום מעשי תאורה רציפה ומבזקים עם דוגמנית
מקצועית
נצלם בחוץ ונלמד איך ליישם חשיפות ארוכות וקצרות
עם פלש מחוץ למצלמה מילוי תאורה בעזרת מבזק
ובשילוב אור השמש משעות האור ועד לשקיעה ,ויערך
באזור הסטודיו במבנה אבן מרשים ,מעניין ומאתגר
לצילום.

שיעור מס'  ,19.1.18 :2שישי 09:00
התאורה בשליטה הדגמות  +עבודה מעשית
צילום עם תאורה מלאכותית מבזקים קטנים ללא
אור רציף  .השיעור יוקדש לתרגול צילום פורטרט
בחלל הסטודיו  .נבנה מס' סטים לצילום .המפגש
יכלול תרגול של כל החומר התיאורטי שלמדנו.

שיעור מס'  ,16.2.18 :5שישי 09:00
משוב השלמות וסיכום
נערוך ביקורת עבודות לצילומים שנערכו במפגשים
הקודמים,
נסכם את הקורס ונבצע חזרה על העקרונות הבסיסיים
שנלמדו וניתן מקום לשאלות ובקשות לחיזוק וחזרה.

שיעור מס'  ,26.1.18 :3שישי 09:00
צילום מעשי עם דוגמנית מקצועית
נצלם ונתרגל בעזרת מבזק מחוץ למצלמה בתוספת
רפלקטורים ושימוש במרככים עבודה עם כוורת ועוד,
המפגש יכלול דוגמנית מקצועית ויערך בסטודיו
בחללים מעניינים נוספים של המרכז.

לפרטים נוספים חייגו 1800-241-241

