
Píndola 1: Fotografia nocturna a Can Gili
3 de maig de 19.30 a 22 h i 10 de maig de 19 h a 21 h

Píndola 2: Fotografia nocturna a Palou
17 de maig de 19 h.30 a 22 h i 24 de maig de 19 h a 21 h

Píndola 3: L’hora blava a Palou
31 de maig de 20 h a 22.30h i 7 de juny de 19 h a 21 h

El 14è Ral·li Fotogràfic Granollers es Revel·la
presenta una novetat important: enguany el
ral·li serà de nit. Estàs preparat per fer unes

bones fotografies nocturnes?
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Prepara’t per al ral·li 2012  t’ofereix formació en l’àmbit de la fotografia
nocturna perquè adquireixis les eines necessàries per capturar les
millors imatges amb poca llum, de la mà del fotògraf Xavi Mañosa.

En cada píndola es treballaran aspectes tècnics com la distància
focal, l'obertura , la velocitat, la sensibilitat ISO, el mesurament de
la llum, l'exposició, etc. Les sessions seran teoricopràctiques.

    Píndola 1: Fotografia nocturna a Can Gili

Aplicarem la tècnica a l’entorn de Can Gili,
on podem trobar característiques que cal
tenir en compte, com la llum artificial dels
edificis i els carrers.

3 de maig de 19.30 a 22 h i 10 de maig
de 19 h a 21 h al Centre Cívic Can Gili

    Píndola 2: Fotografia nocturna a Palou

A Palou, l'essència rural, el poc enllumenat
o l’arquitectura singular determinaran l’ús
de tècniques específiques.

17 de maig de 19 h.30 a 22 h i 24 de maig
de 19 h a 21 h al Centre Cívic Palou

    Píndola 3: L’hora blava a Palou

Un moment màgic i esperat del dia en què
us explicarem recursos per captar bones
imatges.

31 de maig de 20 h a 22.30h i 7 de juny
de 19 h a 21 h al Centre Cívic Palou

Per poder seguir aquesta formació és imprescindible tenir coneixements de
fotografia i de la càmera que es farà servir.

Cal portar càmera rèflex, trípode i un petit lot.

No és requisit per inscriure's el fet de participar al XIV Ral·li Fotogràfic.

Activitat amb inscripció prèvia del 16 al 27 d’abril a través
de la web: www.granollers.cat/centrescivics
Cal fer tantes inscripcions com píndoles formatives es vulguin cursar.

Per més informació:

Centre Cívic Palou
93 879 24 69
palou@centrescivics.granollers.cat

Centre Cívic Can Gili
93 849 90 45
cangili@centrescivics.granollers.cat

Preu per píndola: 14,85 € i 11,11 € per als menors de 26 anys i majors de 60

Places limitades!


