
Tots els tallers i cursos tenen places limitades i s’otorgaran per ordre d’inscripció. 
Inscripcions a la web d’AFIC: www.aficblanes.com

a partir de gener 2017

TALLER DE FOTOMUNTAGE – COSPLAY  (impartit per Ruben Cid)
L’objectiu d’aquest taller és crear una imatge fotomuntada, per una banda el perso-
natge que estarà ambientat en algun comic i per altra el fons en el qual l’haurem d’inte-
grar. El matí  es dedicarà a fer la foto en estudi, creant una il.luminació que s’adapti a la 
il.luminació general de l’escena, però que alhora ens faciliti el retall del personatge en 
la post producció. La tarda es dedicarà a l’edició final de la foto, es treballarà en la inte-
gració del personatge en el fons per al que s’utilitzarà photoshop.

L’objectiu d’aquest taller és que els assistents aprenguin a revelar les fotografies en 
format raw, s’ensenyarà a interpretar el histograma i a partir d’aquí fer els ajustos neces-
saris (exposició, contrast, il.luminació, ombres...). S’utilitzaran els programes més habituals 
per a revelar arxius raw: Lightroom i Adobe Camera Raw.
El taller contempla exercicis pràctics que facilitaran l’aprenentatge dels conceptes tre-
ballats.

TALLER DE REVELAT RAW (impartit per Daniel Bron)

CURS INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA  (impartit per Josep Salip)
L’objectiu d’aquest curs és iniciar els assistents en el món de la fotografia, esta pensat 
per aquelles persones que tenen una càmera nova i no acaben de dominar-la. En el 
curs s’ensenyarà a utilitzar la càmera més enllà dels automatismes. S’ensenyarà a calcu-
lar l’exposició, a enfocar, a treballar amb les prioritats d’obertura / velocitat i sobretot a 
treballar en manual. Després d’aquest curs s’hauran acabat les fotografies mogudes, 
fosques o desenfocades. El curs està plantejat en 4 sessions teòrico-pràctiques i una ex-
clusivament pràctica en la que cada alumne tindrà un tutor dedicat.

TALLER D’IL.LUMINACIÓ EN ESTUDI (impartit per Daniel Bron)
L’objectiu d’aquest taller és que els assistents coneguin la fotografia d’estudi, dominin el 
flaix i entenguin la llum. S’ensenyaran els diferents modificadors de llum i com el seu us in-
flueix en la imatge final. Es veuran diferents esquemes d’il.luminació, amb un flaix, amb 
dos i amb tres flaixos. El matí es dedicarà a la part teòrica i practica de la il.luminació de 
bodegons en estudi i la tarda es dedicarà a la pràctica d’il.luminació de retrat en estudi.

L’objectiu d’aquest taller és que tots els assistents aprenguin a fer un timelapse. A captu-
rar i a editar, per tant hauran de planificar la gravació i escollir l’equip ideal per a cada 
situació. Aprendran també editar, per tant s’hauran de familiaritzar amb software espe-
cífic per timelapse i així poder crear el vídeo final. El matí es dedicarà a la part teòrica i 
pràctica de la captura i la tarda a la part teòrica i pràctica de l’edició.

TALLER DE TIMELAPSE (impartit per Angel Guillen)
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