אדמה יוצרת -בית הספר לצילום

סדנאות צילום לילדים ונוער
מודיעין והסביבה
0298 - 0291
בהנחיית ניצן שתרוג וצוות אדמה יוצרת
אנחנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לסדנאות צילום
לילדים ונוער  5319 -5318בבית אדמה שבלפיד.
הסדנאות משלבות מפגשים עם עולם הצילום והאומנות ותקנה למשתתפים בהן כלים
בסיסיים בצילום ותפתח צוהר לעולם האמנות.
הסדנאות מועברת בדרך המשלבת מפגשים עיוניים ומעשיים ,למידה מתוך עניין ,סקרנות
והתנסות ,סדנאות חווייתית במהלכן נצא לצלם טבע ,נוף אנושי ,נוף אורבני ועוד ונלמד להכיר
את המצלמה ,להפיק ממנה את המרב ונפתח את אפשרויות הצילום בעידן הדיגיטלי.
הסדנאות מותאמות לנוער ומיועדת לצלמים בתחילת דרכם ,או לאלה שמצלמים ורוצים להבין
טוב יותר מה הם עושים ,ניתן להשתתף בסדנא עם מצלמות מכל סוג.
הסדנאות שנתיות ,ומחולקות ל  0מחזורים בני  15מפגשים לכל מחזור ,מפגש אחת לשבוע.
ניתן להירשם לכל השנה או לחלק מהמפגשים.
המפגשים יתקיימו באזור מודיעין בשעות אחר הצהריים.
המפגשים העיוניים יתקיימו ב"בית אדמה יוצרת" השקמה  68לפיד.
המפגשים המעשיים יתקיימו באזור מודיעין.
פעם במחזור יתקיים מפגש אחד -ביום שישי בצהריים -בתל אביב.
עלות שנתית -המחיר כולל  07מפגשים₪ 5,533 -
עלות שני מחזורים -המחיר כולל  52מפגשים ₪ 1,933
עלות מחזור אחד -המחיר כולל  15מפגשים₪ 1,333 -
עלות מפגש בודד ₪ 133
* ניתן לפרוס את התשלום ל  15תשלומים.
* ניתן במקרה הצורך להשלים שיעורים (במועד אחר) עם קבוצה אחרת.

אדמה בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  03שנה עם סניפים רבים ברחבי הארץ,
בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.
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נושא המפגש
מפגש פתיחה ,הצגת הסדנא והיכרות ,היכרות עם המצלמה.
צילום טבע ונוף באזור מודיעין
היכרות מעמיקה עם עולם הצילום ,צילום תנועה ,צמצם ומהירות
צילום לילה בקניון עזריאלי במודיעין
צפייה בצילומים ,ניתוח עבודות ועיבוד תמונה (פוטושופ ותוכנות נוספות)
מפגש בנווה צדק -צילום נוף אורבני ,גרפיטי ,השתקפויות ,נוף אנושי.
צפייה בצילומים והתנסות בצילום אוכל
צילום תעשייתי במפעל "הי קאט" בשילת
אור וחושך -מפגש צילום מיוחד לקראת חנוכה-
צילום סטודיו ,תרגיל צילום בתאורה מלאכותית
צילום ,אנימציה וקולנוע
מפגש סיום -צפייה בצילומים נבחרים מהמפגשים וסיכום
מפגש פתיחה והיכרות ,היכרות עם התמונות ,הצלמים והסיפורים הגדולים של המאה.
כפתורים מיוחדים במצלמה ותפקידם ,פלאשים ואביזרי צילום נוספים.
צילום מקרו וצילומי פרחים -מפגש מיוחד לקראת טו בשבט-
צפייה בצילומים ,חתך הזהב וכיצד בונים פריים נכון
ציור באור וצילום מופשט -מפגש צילום ערב
זוויות צילום לא שגרתיות -מפגש צילום בפארק ענבה
צפייה בצילומים ועיבוד תמונה מתקדם (נתמקד בתוכנה חינמית)
מפגש צילום שקיעה בנמל תל אביב
צפייה בצילומים ופורטרט עצמי -הכנה לתרגיל סיום
מפגש צילום טבע ונוף פתוח ביער לפיד
צילום ופנטזיה -מפגש מיוחד לקראת פורים-
מפגש סיום -צפייה בתרגיל מסכם -פורטרט עצמי
מפגש פתיחה והיכרות ,היכרות עם ה"שפה צילומית" סיפור ותחושות בעזרת המצלמה
צילום תיעודי ואנשים בתנאי תאורה שונים ומשתנים  -מפגש מיוחד לקראת פסח-
הקשר בין צילום וזיכרון – יצירת סדרה מצולמת
מפגש צילום "משנה מקום" בשדות וחממות כפר רות
צפייה בצילומים והשראה ,העברת מסר ורעיון דרך הצילום
מפגש צילום גרפיטי בשכונת פלורנטין
צפייה בצילומים וחשיבה בצבע – משמעות הצבע בצילום.
צילום ותנועה -מפגש מיוחד בסטודיו למשחק/מחול-
צילום גיאוגרפי -מפגש עם הצלם יואל שתרוג
צילום בטעם של פעם -מפגש מיוחד לקראת שבועות-
"יחסי צלם – מצולם" וחשיבה יצירתית בעולם הצילום
מפגש סיום +תערוכת צילום ,בבית התרבות בלפיד
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*יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנא.
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