קורס צילום נוף מתקדם

צילום :תומר רצאבי

בהדרכת תומר רצאבי

שיעור  :1הכנה מתקדמת לצילומים ,מחקר לוקיישן וחזרה על טכניקות | ( 16.06.22יום ה')
בשיעור הראשון של הקורס נדבר על הכנה ומחקר מתקדמים לקראת צילומים – בחירת לוקיישן ,תכנון זמנים ,עונות
ושעות צילום .נסקור עזרים שונים ואיך להשתמש בהם כדי לתכנן סשן צילום מנצח – החל משימוש במפות ,צילומי
לווין ,אפליקציות ואתרים לתכנון זמני שקיעה וזריחה ,מיקום שביל החלב ,תאורת ירח ועוד .לאחר מכן נדבר על
הכנת הציוד ,לו"ז צילומים ולוגיסטיקה .בהמשך השיעור נעשה חזרה מזורזת וחשובה על טכניקות צילום אשר ישמשו
אותנו בשיעורי השטח הקרובים.
שיעור  :2צילומי שטח בשדה הבולבוסים והר צין | ( 23.06.22יום ה'-ו')
שיעור השטח השני שלנו יהיה באחד הלוקיישנים הכי מיוחדים בישראל – שדה הבולבוסים הצופה אל הר צין .נפגש
לקראת אחר הצהריים ונתארגן עם הציוד האישי ,לאחר מכן נתחיל סשן צילומים ראשון לקראת השקיעה .לאחר
השקיעה נאכל ארוחת ערב טובה ונצא לסשן צילומים נוסף אל תוך הלילה ,לאחר שנסיים נלך לישון באוהלים לצד
הבולבוסים .נתעורר בבוקר המוקדם לצילומי זריחה ,נאכל ארוחת בוקר טובה ונסיים את השיעור.

שיעור  :3משוב עבודות ועריכת תמונות | ( 14.07.22יום ה')
את השיעור השלישי נתחיל במשוב על הצילומים מיציאת השטח האחרונה שלנו  -נדון לעומק על תוצאות הצילומים
מבחינת טכניקה וקומפוזיציה ,דברים לשיפור ולשימור .את חלקו השני של השיעור נקדיש לעריכת הצילומים בשילוב
של הדרכה אישית וטיפים לעריכה (יש צורך במחשב נייד עם תוכנת עריכה מתאימה).

שיעור  :2צילומי שטח במכתש רמון | ( 21.07.22יום ה'-ו')
שיעור השטח הראשון שלנו יהיה בתצפית מדהימה בה נוכל להנות מנוף פנורמי עוצר נשימה של מכתש רמון ולהנות
מלילה מלא בכוכבים וזיהום אור מינימלי .אנחנו נפגש לקראת הערב ,נתארגן לצילומים ונאכל ארוחת ערב טובה.
אחרי שירד החושך נתחיל סשן צילומי לילה וכוכבים על שפת המכתש שימשך לתוך הלילה ,הלינה תהיה באוהלים
אישיים תחת כיפת השמיים .בבוקר למחרת נקום מוקדם ונהנה מסשן צילום נוסף עם זריחת השמש ,לאחר מכן נאכל
ארוחת בוקר טובה ונסיים את השיעור.
שיעור  :5משוב עבודות ,עריכת תמונות וסיכום קורס | ( 04.08.22יום )'v
את השיעור האחרון בקורס נקדיש שוב למשוב על הצילומים מיציאת השטח האחרונה שלנו ולעריכת הצילומים
בשילוב של הדרכה אישית וטיפים לעריכה (יש צורך במחשב נייד עם תוכנת עריכה מתאימה) .לאחר שנדון בתוצאות
צילומי השטח ונערוך את התמונות לרמה גבוהה ,נסכם את הקורס ונדבר על מסקנות להמשך התפתחות אישית.

* תנאי ביטול :החל משבועיים לפני תחילת הקורס –  250ש"ח ,ביטול לאחר תחילת הקורס –  500ש"ח עבור כל שיעור שהתקיים מתחילת הקורס.
* כתובת השיעורים :רחוב הלח"י  – 31בני ברק( ,מתחם  ,My Campusקומה .)3

כתובת:
רחוב הלח"י  ,31בני ברק (מתחם  ,My Campusקומה .)3
המעלית נמצאת מצידו הימני של הבניין.
חניונים קרובים:
חניון רכבת בני ברק (חינם) –  200מ' הליכה.
חניון צמוד ללח"י .31
רכבת:
התחנה הקרובה היא "בני ברק – רמת החייל".

חניון הרכבת

