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Comencem la temporada amb un munt de propostes, 

cursos, tallers, xerrades i sortides fotogràfiques… tot 

pensat per aprendre i compartir la fotografia, la nostra 

afició.  

Aquestes propostes estan pensades per a tothom. 

Per aquells que volen iniciar-se en la fotografia i per 

aquells que busquen perfeccionar una tècnica o 

especialitzar-se en algun àmbit concret. 

Cada proposta compta amb un enllaç per fer la 

inscripció. Us recomanem que les llegiu 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 

CURSOS I  
TALLERS DE 

 FOTOGRAFIA 



 

Impartit per DANIEL BRON 
Aquest taller està pensat per aquells que volen ampliar coneixements d’il·luminació i practicar 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 fotòmetre i sobretot practicar amb diferents esquemes 
d’il·luminació. 

 

Impartit per XAVIER XAUBET I DAVID ALBUIXECH 
Dirigit a tots els que voleu iniciar-vos en la fotografia macro. Coneixerem el material que necessitarem, aprendrem diferents tècniques 
fotogràfiques relacionades amb la macrofotografia i aprendrem també a apilar fotografies per aconseguir un enfoc perfecte. 

 

Impartit per JOSEP SALIP 
Tens una càmera nova i no acabes de dominar-la? Et surten les fotografies 
mogudes? fosques? desenfocades? Voldries saber més de fotografia i aprofitar tot 
el potencial de la càmera? No t’ho pensis més, aquest curs és el que necessites.  
 
Informació del curs: 
-Lloc: local Karl Faust. Carrer Vila de Lloret, 98, Blanes (veure mapa) 
-Dates: Dissabtes, 1, 8, 15 i 22 d’octubre de 10 a 13 h. Pràctiques 15 de 15 a 18 h. 
-Preu: 50 €  (socis AFIC 40 €) 

 

INSCRIPCIÓ CURS INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 

Curs Iniciació a la fotografía 
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Impartit per JOSEP RECIO 
Pensat per a aquells que volen iniciar-se en l’edició fotogràfica. Dominar 
Photoshop, les seves eines i recursos principals. Aprendreu a millorar les vostres 
fotografies i fer petits fotomuntatges que us permetin expressar la vostra creativitat  
fotogràfica. 
 
Informació del curs: 
-Lloc: local Karl Faust. Carrer Vila de Lloret, 98, Blanes (veure mapa) 
-Dates: Dissabtes, 5, 12, 19 i 26 de novembre de 10 a 13 h. 
-IMPORTANT: Els assistents han de dur el seu portàtil. 
Preu: 50 €  (socis AFIC 40 €) 

 
INSCRIPCIÓ CURS D’EDICIÓ AMB PHOTOSHOP 

Curs edició amb Photoshop 
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Impartit per MARTA BRETO 
Dirigit a tot aquell que estigui interessat en la fotografia de natura i el paisatge 
nocturn i vulgui iniciar-se a aquesta disciplina. Aprendrem a preparar una sessió 
de fotografia nocturna, a moure'ns per la muntanya, els materials necessaris, les 
diferents tècniques que es poden utilitzar… 
 
Informació del curs: 
-Lloc part teòrica: Teatre de “Els Pins” (Francesc Macià, 26 Blanes 17.300) 
-Lloc part pràctica: Montserrat (organització del transport entre els assistents)  
-Dates: Dissabte 24 de setembre de 10.30 a 14 h (teoria) i de 19 a 22.30 h (pràctica) 
-Preu: anticipat 60 € (socis AFIC 50 €), a partir del 9 setembre, 65 € (socis AFIC 55 €) 

 

MÉS INFORMACIÓ  I INSCRIPCIÓ  - FOTOGRAFIA NOCTURNA 

Taller de Paisatge Nocturn 
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Pròxims tallers i cursos . 

Pròximament publicarem nous cursos i tallers. Per estar al dia us recomanem visitar la web d’AFIC (www.aficblanes.com) 
i el nostre Facebook (https://www.facebook.com/Oficial.AFIC.Blanes/). Si voleu estar al dia de tota l’activitat fotogràfica de 
l’entitat, visiteu la web i sol·liciteu infoAFIC, el nostre butlletí que rebreu periòdicament al vostre correu.  

Taller d’il·luminació en estudi 

Taller de macro i apilament 

Esperem que us agradin les propostes. Per dubtes contacteu personalment a formacioafic@gmail.com 

http://goo.gl/maps/w7xDZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-6dll8cz95C93CjDjjQUxe_RUTIGWgegCNducbQ6UxMZzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-6dll8cz95C93CjDjjQUxe_RUTIGWgegCNducbQ6UxMZzg/viewform
http://goo.gl/maps/w7xDZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpo-4h7gbNl4uvpiyETlVWbAE80tgCcDwAyJCByDnIjpFqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaGIUfA5yw3fv85dcym_Te-npwM-fjGXLto4J8hrYBHvnrjw/viewform
http://www.aficblanes.com/website/index.asp
https://www.facebook.com/Oficial.AFIC.Blanes/?fref=ts

