
Curs de inițiere în fotografie                                                                                                  Merg în Banat 

 

 

 

 

 

Este pentru mine? 

Acest curs este pentru tine dacă: 

- Ești pasionat de fotografie, este hobby-ul tău sau poate ceva mai mult, dar partea tehnică 

ți se pare prea complicată și ai vrea să înveți. 

- Ai vrea ca fotografiile tale să fie mai bune, dar nu ai niciodată timp sau dispoziție să te 

apuci să înveți singur și să descâlcești cartea tehnică a aparatului, manuale, tutoriale și 

articole de pe net. 

- Te simți pierdut în prea multe informații tehnice, cifre, litere, obiective și reguli legate de 

aparatul foto. 

- Ești o persoană creativă și îți dorești să te exprimi mai bine prin fotografie sau să deprinzi 

un nou hobby creativ 

- Îți doreși pur și simplu să îmbunătățești fotografiile tale din vacanță și călătorii 

 

Ce primesc? 

Dacă ai răspus da la măcar una dintre întrebările de mai sus atunci te invit la un curs care:  

o îți va oferi o bună înțelegere a noțiunilor de bază ale fotografiei  

o fără prea multe explicații tehnice, cu multe exemple și aplicații pratice 

o sfaturi din experiența mea de fotograf  

o tips and tricks 

o ieșire pe teren la fotografiat 

o asistență și feedback individual la realizarea de fotografii pe durata cursului  
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Descriere curs 

Perioada: 8 - 10 aprilie 2016 

Durata efectivă de curs: 15 ore 

Preț: 250 ron 

Locație: pentru partea teoretică: sediul organizației Merg în Banat. Calea Bogdăneștilor, 

nr. 8, Timișoara. Pentru partea practică: Timișoara 

Organizator: SC Merg în Banat SRL 

Trainer: Claudia Tănăsescu 

Programa cursului 

Unitatea 1. Introducere. Aparatul foto: principiul de funcționare, componente, tipuri de 

obiective 

Unitatea  2. Diafragma și profunzimea de câmp 

Unitatea  3. Timpul de expunere și redarea mișcării 

Unitatea  4. ISO și zgomotul de imagine 

Unitatea  5. Expunerea. Relația dintre diafragmă, timp și ISO 

Unitatea  6: Lumina și White balance 

Unitatea  7. Claritatea imaginii și focalizarea 

Unitatea  8: Dezvoltarea „ochiului fotografului”. Reguli de compoziție 

Unitatea  9: Sesiune practică – ieșire la fotografiat în oraș 

Unitatea 10: Recapitulare, feedback la fotografiile realizate în timpul cursului și sfaturi 

pentru fotografi 

Fiecare parte teoretică este urmată de o aplicație, precum și de sfaturi practice și fotografii 

care exemplifică noțiunile din curs. 

BONUS!  

o Suport de curs: Fiecare participant va primi la sfârșitul workshopului suportul de curs 

(format pdf) care va cuprinde o prezentare în detaliu și frumos ilustrată a tuturor 

noțiunilor discutate pe parcursul workshopului. Acesta constituie un material bine 

structurat, care va oferi o bază de aprofundare sau recapitulare ulterioară. 

o Fotografie la răsărit sau apus: O ieșire la fotografiat la răsărit sau la apus într-o 

locație specială, în funcție de vreme. 
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ÎNSCRIERI: 

Înscrierile se realizează până cel târziu la data de 4 aprilie 2016 prin completarea unui 

formular (îl găsiți pe www.merg.in/timisoara) care va fi trimis la adresa: redactie-

timisoara@merg.in și plata taxei de înscriere conform condițiilor de mai jos. 

Modalitate de plată: Contravaloarea cursului va fi achitată înainte de începerea cursului 

către  S.C. MERG IN BANAT SRL, J 35/543/2015; CUI34199197, în contul 

RO07MIRO0000408982060601 deschis la banca Procredit Bank, cu menţiunea "Curs de 

inițiere în fotografie - aprilie 2016". 

După plata taxei veți primi un email de confirmare pentru înscrierea la curs și detalii 

despre programul pe zile. 

Număr minim de participanți: 8 persoane. Cursul se va ține doar dacă se va aduna 

numărul minim de participanți. 

Număr maxim de participanți: 12 persoane 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

Dacă doriți să știți mai multe: 

Despre curs: www.merg.in/timisoara 

Despre trainer: www.claudiatanasescu.com 

Despre organizator: www.banatplus.ro 

 

Sau ne puteți contacta: 

Email: redactie-timisoara@merg.in 

Telefon: 0721387349 

http://www.merg.in/timisoara
http://www.merg.in/timisoara
http://www.claudiatanasescu.com/
http://www.banatplus.ro/

