
Практични съвети за по-добри снимки
за начинаещи фотоентусиасти

Практични съвети за по-добри снимки
за начинаещи фотоентусиасти

�Имаш цифров фотоапарат и обичаш да

снимаш своето семейство, приятели, купони, 
пътувания? 
�Искаш да изненадаш приятелите си във

Facebook, споделяйки впечатляващи снимки?
�Искаш да научиш полезни и практични съвети

как да правиш по-добри снимки? 
�Да научиш повече за различните режими за

снимане на твоя цифров фотоапарат?
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Ние сме Миро и Вили, фотоентусиасти като теб
самия и с готовност ще споделим нашите

познания за фотографията, ще ти помогнем да

усъвършенстваш фотографските си умения, ще
ти покажем различни техники на снимане, както
и „тайни” съвети и малки хитрости за постигане
на „идеалната снимка”. 

Ще ти покажем колко важна e светлината за
всяка една снимка, как се снима на естествено
и изкуствено осветление и кога се използва

светкавица. Ще демонстрираме основните

правила при композиране на снимката, полезни
съвети при снимането на деца, група от хора, 
домашни любимци, семейни тържества,
пейзажи. 

За участие в семинара „Практични съвети за
по-добри снимки за начинаещи фотоентусиас-
ти” може да се запишеш предварително като

попълниш формата за регистрация на

http://photo-vision.weebly.com. Семинарите се
провеждат в София, Лозенец, ул. „Св.Теодосий
Търновски”, №12 на: 

- 23 и 24 март 2011 г., 18.30 - 20.30 ч.  
- 26 и 27 март 2001 г., 10.00 ч. - 12:00 ч. 

Такса за участие: 35 лв. Броят на участниците
е ограничен до 6 - 8 човека. 

Тайни съвети и малки хитрости за

постигане на идеалната снимка!

8 причини да се запишеш за участие

�Да използваш максимално

възможностите на цифровия си

фотоапарат

�Да разбереш как се борави със

светлината

�Да научиш основни правила на

композицията

�За да бъдат снимките ти винаги на

фокус

�Да пресъздаваш света от твоята

гледна точка

�Да не се разочароваш от снимките си

след като ги откопираш

�Да впечатлиш приятелите си във

Facebook с яки кадри
�Да правиш наистина по-добри снимки

Какво още сме ти подготвили

�бележник и химикалка

�дискусиите са съпроводени с богат

илюстративен материал

�копия на статии по коментираните

теми

�анализ на авторски фотографии

�списък с линкове към разни

източници за самоусъвършенстване

�сертификат за успешно завършено

обучение

�кафе пауза

Носи си цифровия фотоапарат и

желанието да научиш нови неща за

магическия свят на фотографията. 
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