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Comencem la temporada amb un munt de propostes, cursos, tallers i sortides fotogràfi-

ques per aprendre i compartir la fotografia, la nostra afició. Aquestes propostes estan 

pensades sobretot per aquells que vulguin iniciar-se en la fotografia, però també per 

aquells que busquen perfeccionar una tècnica o especialitzar-se en algun àmbit con-

cret. 

Cada proposta compta amb un enllaç per fer la inscripció. Us recomanem que les lle-

giu atentament i us apunteu el més aviat possible ja que les places són limitades. 

Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes 
www.aficblanes.com 

aficblanes@gmail.com 



 
Curs d’il·luminació en estudi 
 

 
Aquest curs està pensat per aquells que volen 
ampliar coneixements de d’il·luminació i practi-
car en estudi.  
 
Conèixer el material emprat en un estudi i com 
utilitzar-lo per modificar la llum i controlar-la. 
Aprendre a mesurar la llum utilitzant el fotòme-
tre i sobretot practicar amb diferents esquemes 
d’il·luminació. 
 
 
 
 
 
 
 
Informació del curs: 
-Preu: 50€  (socis AFIC 40€) 
-Lloc: local Karl Faust. Carrer Vila de Lloret, 98, 
Blanes (veure mapa) 
-Dates: Dissabte 27 i diumenge 28 de setembre 
de 10 a 13h 
 
INSCRIPCIÓ 
NOTA: Les places són limitades (8 persones 
per grup) i s’assignaran per ordre d’inscripció. 
Un cop inscrits us informarem com fer 

l’abonament del curs.  

 
Curs d’iniciació a la fotografía 
 

 
Tens una càmera nova i no acabes de dominar-
la? Et surten les fotografies mogudes? fos-
ques? desenfocades? Voldries saber més de 
fotografia i aprofitar tot els potencial de la càme-
ra? No t’ho pensis més aquest curs és el que 
necessites.  
 
Es tracta d’un curs teòric-pràctic amb el que 
assolirem els coneixements necessaris per a 
fotografiar cada situació amb els millors parà-
metres i així obtenir una exposició perfecte. 
Coneixerem els tipus de càmeres i les seves 
possibilitats, els elements de la càmera, les 
opcions de captura, la mesura de la llum…  
 
 
Informació del curs: 
-Preu: 50€  (socis AFIC 40€) 
-Lloc: local Karl Faust. Carrer Vila de Lloret, 98, 
Blanes (veure mapa) 
-Dates: Dissabtes, 4, 11, 18 i 25 d’octubre de 
10 a 13h. Pràctiques dissabte, 18 de 15 a 19h. 
 
INSCRIPCIÓ 
NOTA: Les places són limitades (20 persones 
per grup) i s’assignaran per ordre d’inscripció. 
Un cop inscrits us informarem com fer 

l’abonament del curs.  

 
Curs de flaix i strobist 
 

 
Et fa por el flaix? aquell aparell que posem a la 
càmera i fa el que vol? Amb aquest curs podras 
superar aquestes pors. Aprendrem a utilitzar-lo i 
a treure-li el màxim rendiment.  
 
A treballar en qualsevol de les seves opcions, 
manual, TTL… A separar el flaix de l’eix òptic 
de la càmera. La utilització de modificadors de 
la llum.  
 
Coneixerem també les característiques de la 
llum, la llum dura i la suau, la direcció, la tempe-
ratura de color, la cobertura, la barreja de llums, 
els contrallums, i més. 
 
 
Informació del curs: 
-Preu: 50€  (socis AFIC 40€) 
-Lloc: local Karl Faust. Carrer Vila de Lloret, 98, 
Blanes (veure mapa) 
-Dates: Dissabte 8 i diumenge 9 de novembre 
de 16 a 21h 
 
INSCRIPCIÓ 

NOTA: Les places són limitades (8 persones 
per grup) i s’assignaran per ordre d’inscripció. 
Un cop inscrits us informarem com fer 

l’abonament del curs. 

 
Curs de Bridge i Ligthroom 
 

 
Bridge i Ligthroom són dos programes d’Adobe 
molt presents en el flux de treball de tot fotò-
graf.  
 
Dos grans eines amb un munt de funcions que 
permeten una gestió molt eficaç dels arxius 
fotogràfics. Descarregar i emmagatzemar, vi-
sualitzar i classificar, editar, crear galeries, i 
molt més.  
 
 
 
 
 
 
 
Informació del curs: 
-Preu: 50€  (socis AFIC 40€) 
-Lloc: local Karl Faust. Carrer Vila de Lloret, 98, 
Blanes (veure mapa) 
-Dates: Dissabte 15 i diumenge 16 de novem-
bre de 10 a 13h 
 
INSCRIPCIÓ 
NOTA: Les places són limitades (20 persones 
per grup) i s’assignaran per ordre d’inscripció. 
Un cop inscrits us informarem com fer 

l’abonament del curs. 

http://goo.gl/maps/w7xDZ
https://docs.google.com/forms/d/19QKL2xFOtzsxfNbPMdv-_wxJ1hHX4hWDPAg3_I1A0R4/viewform
http://goo.gl/maps/w7xDZ
https://docs.google.com/forms/d/1v8CXjQkSwjcGGi7ZOXWbttWWVkfQAUSNrprr2Ga5lD0/viewform
http://goo.gl/maps/w7xDZ
https://docs.google.com/forms/d/1FjgmuXJiWhNvp4P_PvZGLJ0HKJXQqQgC-F6GeVsO7HM/viewform
http://goo.gl/maps/w7xDZ
https://docs.google.com/forms/d/1t-uIGzPoeEUuRuWcNiF1ekDPDO8-mTNygE1L-UyROBY/viewform

