Taller de fotografia de paisatge - La Vall d'Aran

Podem organitzar aquest taller per les dates que vosaltres escolliu.

Caminar és sempre anar entrant poc a poc en un paisatge. Sovint amb una càmera de
fotografia a les mans per retenir les imatges i la llum dels llocs per on discorre el sender.
En aquesta sortida parlarem de la fotografia i del paisatge, de com millorar les imatges amb el
coneixement de la composició i de com aprofitar les potencialitats que ens ofereix la càmera.
Sigui aquesta una reflex, una compacta o un mòbil.
Farem diversos recorreguts per zones escollides de la Vall d'Aran de la mà de l'Antoni Marín
Amatller, professor de fotografia.

dia 1 :
Trobada a l'hotel i seminari sobre fotografia de paisatge.

dia 2 :
Al matí, taller al bosc de Baricauba i Bassa d’Oles ○ taller a l’Artiga de Lin i Uelhs deth Joeu.
A la tarda taller a la Val de Toran i al vespre (ja a l'hotel) seminari sobre procediments bàsics
d'edició (a l’hotel).

dia 3 :
Al matí taller def fotografia al bosc de Carlac. Ruta de 7kms i 350m de desnivell.
A la tarda taller al saut deth Pish.
Al vespre seminari sobre realització de panoràmiques i fotografia d’alta definició (a l'hotel).

dia 4 :
Al matí taller def fotografia a l'arriu Unhòla.
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Preu per persona: a partir de 280 €
Suplement habitació individual: 70 €

Inclou:
- Guia i professor de fotografia de Giroguies.
- 3 nits d'hotel amb habitació doble amb bany a Vielha.
- 3 esmorzars.
- 3 sopars.
- 6 tallers de fotografia en diversos espais naturals.
- 3 seminaris de fotografia segons el programa.
- Informació del material necessari.
- Assegurança d'accidents.

No inclou:
- Desplaçaments terrestres (es poden compartir cotxes).
- Pícnics per dinar.
- Tot el no especificat a l'apartart 'inclou'.

- Cal portar el teu aparell amb el que faràs les fotografies (càmara, mòbil...)
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