קורס צילום כלבים
בהדרכת מאיר גור

שיעור  :1מבוא לצילום כלבים ,צילום מבוים אורבני וצילום תנועה בטבע | 03.03.21
בשיעור הראשון נלמד את הבסיס שילווה אותנו לאורך כל הקורס  -נדבר על עולם החשיבה של כלבים וההתנהגות שלהם ואיך לתקשר איתם
בצורה נכונה כדי להוציא מהם את התנוחות והמבטים הכי טובים לצילום .בהמשך השיעור נדבר על צילום מבוים ,על צילום בתנועה ועל
הדגשים בשני הנושאים ונראה דוגמאות שונות לצילומים כאלו בסביבות אורבניות וגם בטבע.

שיעור  :2צילום מעשי בסביבה אורבנית | ( 05.03.21יום ו' בבוקר)
לשיעור השטח הראשון שלנו נפגש ביום שישי בבוקר בלוקיישן אורבני מעניין ונתרגל צילום מבוים של הכלבים בסביבה עירונית .לאחר
בחירת הלוקיישן נתחיל בצילומים ונתרגל תקשורת עם הכלבים ,בחירה נכונה של קומפוזיציה והאלמנטים שבסביבה ,שימוש נכון בתאורה
ובחשיפה.

שיעור  :3צילום מעשי בטבע  -צילום בתנועה וצילום ומבוים | ( 12.03.21יום ו' בבוקר)
את שיעור השטח השני שלנו נעשה בטבע! במהלך השיעור נתרגל צילום של הכלבים בתנועה ונשים דגש על שימוש נכון בטכניקה ,חשיפה,
מערכת הפוקוס ,צילום רציף ודגשים נוספים לצילום בתנועה כמו זוויות צילום מיוחדות ותפיסת הרגע .מלבד צילום בתנועה נמשיך לתרגל
גם תקשורת עם הכלבים וצילום מבוים בסביבה החדשה.

שיעור  :4משוב עבודות ,צילום כלבים ואנשים | 17.03.21
את חלקו הראשון של השיעור נקדיש למשוב על צילומים משיעור השטח הקודמים .כל משתתף יציג תמונות וביחד נדבר על מה עשינו נכון ומה
אפשר לשפר לפעמים הבאות .בהמשך השיעור נדבר על צילום יחד עם הבעלים שלהם ונבין את הדגשים של צילומים מסוג זה מבחינת התאורה,
הקומפוזיציות ,האינטראקציה ביניהם ועוד.

שיעור  :5צילום כלבים ואנשים | ( 19.03.21יום ו' בבוקר)
נפגש לשיעור שטח מרתק וכיפי בו ניישם את מה שלמדנו בשיעור הקודם .במהלך השיעור נתרגל צילומים המשלבים כלבים ואנשים יחדיו
עם תשומת לב מיוחדת לאינטראקציה ביניהם ,תקשורת עם הכלבים ,תאורה מחמיאה ,קומפוזיציות מתאימות המשלבות בצורה נכונה את
המודלים בתמונה ומעבירות רגש וקשר.

שיעור  :6משוב ,עריכת תמונות וסיכום קורס | 24.03.21
בתחילת השיעור נעשה משוב קצר על צילומים משיעור המעשי הקודם .את המשך השיעור נקדיש בעיקר לדגשים בעריכת תמונות כלבים -
נדבר על איך להפיק את המיטב ממש שצילמנו בשטח ,איך לאזן את התאורה והקונטרסט ,איך להדגיש פרטים בכלבים ואיך להתייחס לרקע
כדי שישלים את התמונה ויוסיף עניין.

* תנאי ביטול :משבוע לפני תחילת הקורס –  150ש"ח ,ביטול לאחר תחילת הקורס –  320ש"ח עבור כל שיעור שהתקיים מתחילת הקורס
* כתובת השיעורים :רחוב הלח"י  – 21בני ברק( ,מתחם  ,My Campusקומה .)2

כתובת שיעורי הכיתה:
רחוב הלח"י  ,21בני ברק (מתחם  ,My Campusקומה .)2
המעלית נמצאת מצידו הימני של הבניין.
כתובת שיעורי הסטודיו:
שדרות יהודית  ,1תל אביב.
חניון קרוב:
חניון רכבת בני ברק (חינם) –  200מ' הליכה.
רכבת:
התחנה הקרובה היא "בני ברק – רמת החייל".

חניון הרכבת

