אדמה יוצרת -בית הספר לצילום

סדנת צילום לילדים ונוער
קיץ 2018
בהנחיית ניצן שתרוג וצוות אדמה יוצרת
אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדנת צילום לילדים ונוער.
הסדנא משלבת מפגשים עם עולם הצילום והאומנות ותקנה למשתתפים בה
כלים בסיסיים בצילום.
הסדנא מועברת בדרך המשלבת מפגשים עיוניים ומעשיים ,למידה מתוך עניין,
סקרנות והתנסות ,סדנא חווייתית במהלכה נצא לצלם טבע ,נוף אנושי ,נוף
אורבני ועוד .נלמד להכיר את המצלמה ואפשרויות הצילום כיום בעידן הדיגיטלי.
הסדנא מיועדת לצלמים בתחילת דרכם ללא ידע בצילום ,או לאלה שמצלמים
ורוצים להבין טוב יותר מה הם עושים ,ניתן להשתתף בסדנא עם מצלמות מכל
סוג שהוא (גם סמארטפון)
הסדנא בת  10מפגשים.
* ניתן להירשם לכל הסדנא ,או למפגשים בודדים.
עלות כל הסדנא למשתתף ₪ 700
עלות מפגש בודד₪ 100 -

אדמה יוצרת -בית הספר לצילום
תוכנית הסדנא:
תאריך
1.7.18

שעה
17:00

2.7.18

18:30

נושא המפגש
מפגש פתיחה והיכרות ,היכרות עם המצלמה
ועולם הצילום.
צילום טבע ונוף

6.7.18

10:30

נווה צדק -צילום נוף אורבני

19:00 10.7.18

צילום לילה וצילום בתנועה

16:00 12.7.18
17:00 15.7.18

שוק לוינסקי -צילום אוכל ושווקים
צפייה בצילומים ועיבוד תמונות בעידן הדיגיטלי,
שימוש בתוכנות עריכה שונות.
יפו -צילום נוף אנושי ונוף אורבני
צילום סטודיו -צילום פורטרטים ,חפצים ,אוכל,
שימוש נכון בתאורה.
נמל תל אביב -יום צילום לאורך הים
מפגש סיום

17:00 18.7.18
17:00 22.7.18
17:00 26.7.18
17:00 29.7.18

מיקום המפגש
בית אדמה יוצרת -לפיד
בכניסה לגבעת
התיתורה מודיעין
מרכז סוזן דלל ,נווה
צדק -תל אביב
בכניסה לקניון עזריאלי
מודיעין
שוק לוינסקי -תל אביב
בית אדמה יוצרת -לפיד
כיכר השעון -יפו
בית אדמה יוצרת -לפיד
רידינג  ,3נמל תל אביב
בית אדמה יוצרת -לפיד

*יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנה.
* השעות ומיקום מפגש מדויק ימסרו למשתתפים אחרי ההרשמה.
* משך כל מפגש בין שעה וחצי לשלוש שעות.
* הורים לילדים המשתתפים בסדנא מוזמנים להצטרף למפגשים.
* ההשתתפות בסנדה מותנת בחתימה על אישור הורים.
_____________________________________________________
אדמה בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  30שנה עם סניפים רבים ברחבי
הארץ ,בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.
אדמה יוצרת בית הספר הפתוח לצילום nitzan@y- / y-adama@zahav.net.il
adama.co.il
לאדמה סדנאות צילום ברמות שונות ובפריסה ארצית -אתר אדמה www.y-adama.co.il
לפרטים נוספים :ניצן  050-5795862יואל 050-5311857

