
                            

   Valokuvauksen neulansilmä         
 18.5.-20.5.2018

 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!

Valokuvauksen alkeet kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle
perustiedot ja -taidot valokuvauksen eri osa-alueista, valokuvauksen

historiasta sekä valokuvauksesta osana ilmaisua. Taidevalokuvaukseen
keskittyvä valokuvaus kurssi antaa valmiudet toteuttaa itseään kuvien

kautta.

Valokuvauskurssi soveltuu vasta-alkajille, jotka haluavat kehittää
perustaitojaan. Kurssi sisältää käytännön harjoituksia, joissa opetellaan
askel kerrallaan kameran ominaisuuksia, sommittelua, potrettikuvausta

sekä maisemakuvausta Valamon upeissa maisemissa, etsimme
miljööstä kuvan tärkeintä elementtiä-tunnetta.

Päivät koostuvat kuvaustehtävistä, tehtäviä tukevista teoriaosuuksista,
mutta tärkeintä on saada erilaisia kokemuksia sekä löytää oma tyyli

kuvata. Valokuvat voidaan tallentaa muistitikulle kehittämistä varten.

Sinulla olisi hyvä olla oma digitaalinen manuaali kamera. Oman
kannettavan tietokoneen voi ottaa halutessaan mukaan, opetellaan
samalla siirtämään kuvat suoraan koneelle sekä tarpeiden mukaan

käytetään kuvanmuokkausohjelmia kotikäyttöön. 

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa alan kokemusta
tai osaamista.

Muotoilija er.op. lehtori Sari Malinen.



Perjantai 18.5

klo 15.00        Päivällinen
klo 16.00        Kurssin avaus opistolta
klo 16.15        Sommittelu sekä kameran tekniset                                         

           ominaisuudet
klo 18.00        IX paastohetki ja hetkipalvelus
klo 19.30        Iltapala
klo 20.00        Panihida hautausmaalla

Lauantai 19.5

klo 06.00        Aamupalvelus ja liturgia
klo 07.30–      Aamiainen
klo 09.00        Camera Obscuran rakentaminen
klo 12.00        Lounas/Moleben
klo 13.00        Vapaata aikaa ostoksille, näyttelyille sekä kirjastolle
klo 14.30        Päiväkahvi
klo 15.00        Kuvaustehtäviä
klo 18.00        Vigilia kirkossa:  Hiljentyminen/tuohuksen sytyttäminen
klo 20.00        Iltapala

Sunnuntai 20.5

klo 08.00–      Aamiainen Trapesassa
klo 9.00          III hetki ja liturgia
klo 10.30        Kuvien siirtäminen pilvipalveluihin sekä kuvankäsittelyn 

           alkeet
klo 11.30        Kurssin yhteenveto
klo 12.00        Lounas
klo 13.00        Suuri ehtoopalvelus jossa luetaan Helluntain   

           polvirukoukset

 Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä!

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen 
ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti 
Trapesassa asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola 
Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita 
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. Avain palautetaan
luostarin vastaanottoon.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.

• Opistohotelli 1hh  247€

• Opistohotelli 2hh  221€

• Vierasmaja 1hh     237€

• Vierasmaja 2hh     210€

Kurssimaksuun sisältyy ohjelmaan merkityt ateriat!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4.5.2018 mennessä

puh. 017 570 1401

kurssit@valamo.fi

www.valamo.fi/opisto

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

http://www.valamo.fi/opisto
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