TALLER AMB LAIA ALBERT D’ EDICIÓ CREATIVA
DATES TALLER: ELS DILLUNS 18-25 DE MARÇ I 1-8 D’ABRIL DEL 2019 DE 19h. A 21h. A
LES NOSTRES INSTAL·LACIONS AL ATENEU DE CERDANYOLA
OBERT A TOTHOM, SOCIS I NO SOCIS

EDICIÓ D’EDICIÓ CREATIVA
En qué consisteix?
A través de l’eina de Photoshop, aprendrem a fer fotomuntatges creatius, a treballar
amb pinzells, i a aplicar textures a través de filtres i de màscares de capa.
Treballarem el fotomuntatge desde la captura: cada alumne tindrà un projecte personal
on seguirem, pas a pas, tot el procés: captura i edició, per acabar generant un perfil de
fotografia creativa amb la base de la postproducció. Aprendrem cm s’ha de disparar (i
il.luminar) per a generar projectes fotogràfics creatius a través de la postproducció)

Laia Albert, nascuda i resident a Barcelona, cursa els seus estudis fotogràfics en el Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, especialitzant-se en reportatge en zones conflictives amb
Sergi Reboredo, figura i nu amb Manel Esclusa i natura morta publicitària amb Mario Vilar.
Realitza també un visionat de port foli amb J.M. Navia i un workshop sobre fotografia
documental amb Martin Parr.

Enllaç del ponent: www.laiaalbert.com

PREUS TALLER D’EDICIÓ CREATIVA
Preu per soci d'AFOCER: 40 €.
Preu per persona NO SOCIA: 50 €.
En els preus està inclòs: Documentació en PDF o vídeos del taller que
pugui aportar el ponent.
Límit de places: 10 assistents

Lloc del esdeveniment: Ateneu de Cerdanyola Local Social
DATA LIMIT D'INSCRIPCIÓ: DIUMENGE DIA 10 DE MARÇ DEL 2019 A LES
24H. PLACES LIMITADES A 10 ASSISTENTS PER ORDRE D'INSCRIPCIÓ AMB
PRIORITAT ALS SOCIS D'AFOCER
Per inscripcions (no feu "responder" el mail), es d'obligat compliment
entrar en aquest link i omplir la butlleta de subscripció i especificar el taller
al que us heu apuntat.
http://www.afocer.cat/index.php/socis/formulari-dinscripcio-a-tallers-isortides/
La reserva no serà definitiva fins rebre la confirmació per mail des de la
vocalia d'activitats.

NO S'ACCEPTARÀ CAP ALTRE VIA D'INSCRIPCIÓ !!!
NOTA: El programa previst pot tenir variacions horàries i de lloc per raons de força major
o imprevistos (climatologia, etc.)

NOTA INFORMATIVA

Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet

Ref. TALLER D’EDICIÓ CREATIVA

Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet, no es fa responsable dels danys
personals o materials del soci/a i acompanyants que es puguin produir
durant la jornada o el temps que duri l'activitat. En l' inscripció i participació
en la sortida hi ha implícita l'acceptació d'eximir de tota responsabilitat i es
declina iniciar accions legals contra Afocer, Junta directiva o als seus socis
per qualsevol responsabilitat que pugui venir derivada de l'organització de
l'activitat.
En cas d'accident i com a conseqüència del mateix es produeixin danys
materials o danys a persones físiques que l'assegurança d'Afocer no ho
cobreixi, les despeses que se'n derivin seran assumides pels mateixos
autors del incident.
Donat el cas que l'assistent anul·li l'assistència a l'esdeveniment, AFOCER es
reserva el dret de retornar o no els diners al soci, en funció de les despeses
que pugui comportar a l'agrupació.
Cerdanyola del Vallès, 18 de Novembre de 2.018
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