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NEJBLIŽŠÍ KURZY
8. ledna 2017 PRAHA
Milan Holenda:
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie - POKRAČUJEME
více na

„Osobnost české fotografie 2016“.
Fotografie dosáhla v posledních letech nebývalého rozšíření a obliby. Asociace profesionálních fotografů
ČR, aby upozornila na mimořádně kvalitní díla a pozoruhodnou tvůrčí nebo teoretickou činnost v oboru
fotografie, aby rovněž vyjádřila jejich autorům symbolické poděkování a veřejnou poctu,
vyhlašuje 14. ročník ceny

„Osobnost české fotografie 2016“.
Kandidáty na ocenění mohou navrhovat fyzické osoby a instituce bez jakéhokoliv omezení. Učinit tak
mohou do 10. 2. 2017 vyplněním elektronického formuláře na stránkách APF ČR:
http://asociacefotografu.com/formular.php
nebo písemně na adresu APF ČR, Národní třída 25 (Palác Metro), 110 00 Praha 1.
Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt na navrhovatele i
nominovaného. Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace. Návrh nesplňující výše uvedené
podmínky může být prohlášen za neplatný.
Odkaz na přesná Pravidla udělování ceny Osobnost české fotografie je na stejné stránce.
Informace o minulých ročnících jsou na www.asociacefotografu.com

Toto číslo bylo distribuováno 51 329 odběratelům

více na
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KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie - POKRAČUJEME
Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním
budete schopni? Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy POKRAČUJEME. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
Co vám kurz přinese:
- zjistit co vše se dá dělat s vaším fotoaparátem
a zautomatizovat tuto činnost
- připravit si fotoaparát tak, aby jsme neztráceli čas
se zaostřením při focení pohyblivých předmětů
(auto, vlak, kůň a td.)
- vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona
a ISO
- vyzkoušíme si v praxi jak tyto veličiny správně
nastavit dle dané situace
- naučíme se fotit ve tmě (bez blesku i s bleskem)
- příprava modelky a samotné focení modelky
+ správná komunikace

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
8. ledna 2017 PRAHA

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Sony World Photography Awards 2017
Poslední možnost přihlášení do největší světové fotografické soutěže Sony World Photography Awards 2017!!!
Nově přihlášené fotografie k dispozici pro uveřejnění na www.worldphoto.org/press
Do soutěže se můžete přihlásit bezplatně na www.worldphoto.org
Přihlášky do otevřené kategorie a kategorie pro mládež se uzavírají 5. ledna 2017
Možnost přihlásit se do profesionální soutěže končí 10. ledna 2017
Porotci profesionální a otevřené kategorie dávají k dobru svoje nejlepší tipy
„Chci, aby mě snímek nebo portrét, na který se dívám, úplně ohromil a vyvolal emocionální odezvu, nechci se dívat na napodobeninu
známého portrétu nebo repliku jiného fotografického stylu, který tu už předtím byl.“
Russ O‘Connell, porotce profesionální soutěže pro rok 2017
více na

Vysočina pohledem Miloše Zemana
V těchto dnech přichází na pulty knihkupectví nevšední fotografická publikace Vysočina
pohledem Miloše Zemana.
Osobnost současného prezidenta republiky nejspíš nikoho nenechává klidným. Svými
vtipnými, ironizujícími, někdy až ostře sarkastickými bonmoty se dokáže nemilosrdně trefit
do kohokoli a čehokoli. O to víc překvapí, jak neuvěřitelně poetickými glosami protkal sérií
fotografií kraje, kam jezdí pravidelně již pětadvacet let. „Už nejsem na Vysočině náplava, už
jsem tu usazenina. Jsem tu doma,“ vyjádřil, kam dnes patří jeho srdce.

více na

Nový PC NIKKOR 19 mm f/4E ED
Získejte maximální kontrolu s novým objektivem PC NIKKOR
19 mm f/4E ED s mechanismem naklápění a vysouvání.
Společnost Nikon staví všestrannost tvorby kompozice
obrazu na novou úroveň s prvním objektivem formátu FX
vybaveným korekcí perspektivy (PC) a dvěma otočnými
mechanismy PC. Objektiv PC NIKKOR 19 mm f/4E ED je ideální
pro fotografii architektury, tvůrčí a krajinářskou fotografii, a
je vytvořen pro fotografy mající výrazný smysl pro prostor.

více na
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Nová tiskárna od Canonu - PIXMA G4400
Canon uvádí novou tiskárnu typu „4 v 1“ s doplnitelnými inkoustovými zásobníky – PIXMA G4400
Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, dnes rozšířila svoji produktovou řadu tiskáren se systémem
průběžného doplňování inkoustu CISS o novou tiskárnu typu „4 v 1“ - PIXMA G4400. Nejnovější zařízení značky Canon je ideální
pro malé firmy i domácí kanceláře a díky doplnitelným zásobníkům umožňuje velké objemy tisku při výrazném snížení výdajů
na inkoust. Tiskárnu bude možné zakoupit od ledna 2017.
více na

— inzerce —

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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VÝSTAVY

Martin Schubert - People of Letná (projekce fotografií)
“Když jsem přemýšlel, kde vystavit soubor fotografií „People of Letná..,“ měl jsem jasno jen v tom, že by to mělo být na Letné. V úvahu
přicházela různá místa, ale jedno z nich prostě nemělo konkurenci.
„People of Letná..“ je o lidech z ulic, z každodenních, všedních, letenských ulic. Výstava tedy proběhne díky projekci na jedné z nich, na hlavní
tepně Letné, na Milady Horákové 3, Praha 7 (zastávka Strossmayerovo náměstí, směrem do centra). Všichni jste srdečně zváni a vítáni, místa
bude každopádně dost!“
více na

Rafani - Trvalá proměna
“Trvalá proměna“ nebo “proměnlivé trvání“? Vyjde to nastejno, protože druhé
slovo vyvrací první. Rafani vydali všanc galerii školákům a ti ji v mžiku změnili v
obludnou kapli sv. Euforie. Vitální síla člověka jako oslňující a spalující záře, ale
rovněž jako metafora hřmícího víru kolektivní psyché, vydrážděné emocionality
a rozbitých desek společenské smlouvy. Rafani do tohoto prostředí vstupují s
obrazy, které se dotýkají nervového systému společnosti a naší doby. O ní bychom
rádi řekli, že se vymkla z kloubů. Kdyby nějaké klouby měla.

více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

HLEDÁM PRÁCI

Soutěžní otázka:

G
 rafik/DTP operátor
 Grafik 2D/3D externě
 G R A F I K + DTP - 38let s 15letou

Jak se jmenuje výstava Jiřího Růžka pořádaná od 28. 11. do 10. 12. 2016
v Minigalerii Centra Fotoškoda?

praxí

a) Římská civilizace
b) Kouzlo Prahy
c) Z očí do skla

 GRAFIK/DTP OPERÁTOR - MÁM 22 LET
PRAXE

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 KREATIVNÍ GRAFIK
 In-house grafik/grafička pro českého

nápověda

výrobce elektroniky

O
 bchodník z oboru
 Přijmeme tiskaře na HPP

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Klinský

DOTAZ ČTENÁŘŮ

BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Odpověď:

Čím bude lepší fotit pod vodou –
zrcadlovka v pouzdře nebo vodotěsný
kompakt bez krytu a s přímou expozicí
bez průhledu pouzdrem? Jaký vliv má
průhled pouzdrem na sníženou kvalitu
výsledné fotky?

Je zřejmé, že vám jde v prvé řadě o
kvalitu obrazu. V takovém případě je
lépe upřednostnit zrcadlovku a kvalitní
vodotěsné akrylátové pouzdro přímo pro
daný typ přístroje určené. Pokud není
možné pořídit takové pouzdro přímo
od výrobce vašeho fotoaparátu, je třeba
výběru věnovat náležitou pozornost. Pokud
je pouzdro kvalitní a určené přesně pro váš
přístroj a objektiv. V těchto případech pak
také platí, že vliv skla před objektivem je
přibližně stejný, jako byste fotografovali
přes tenké sklo s přístrojem těsně k němu
přiloženým a v přesně kolmém směru,
tudíž fakticky bez nežádoucích reflexů a
zkreslení.

David/Pelhřimov

OHLASY
Pěkná nabídka kurzů, mám chuť vyrazit!
Hana/Praha
Magazín nabitý články o focení zadara?
Paráda lidi a díky.
Aleš/Liberec

A
 pple Magic TrackPad
 Adobe CS6 Production Premium MAC
 MacBook Pro 13“ Mid 2012, Core i5
2.5GHz, 16GB RAM, 256GB SSD

 Prodám A2 tiskárnu EPSON STYLUS
PRO 4000

BAZAR - KUPUJI
 Adobe CS6 na MAC - Design
Standard či Master Collection

K
 oupím display Thunderbolt 27“
 Koupíme TOP stav
 iPhone SE 64GB + iPad Air 2
64GB/128GB Cellular

— inzerce —

Už se zase těším na konec týdne na nové číslo.
Amélie/Trutnov

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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