Foto workshop krajina

Jarní Šumava
Dobrá na Šumavě 16. – 18. května 2014
Okolí Vltavského luhu, Českých Žlebů, Stožce, Strážného
Lektor: Vláďa Hošek, fotograf
Počet účastníků 12
Program:
Pátek 16. 5.
- odpoledne příjezd do Dobré na Šumavě, sraz v 17. hodin u Penzionu u Němečka
(odbočka mezi Soumarským mostem a Českými Žleby)
- www.hospodaunemecka.wbs.cz
- ubytování a večeře
- zahájení fotografického workshopu, seznámení s programem
- k večeru odjezd do Lenory, návštěva a fotografování Rechlí na Teplé Vltavě, přejezd
k soutoku Teplé Vltavy a Řasnice, fotografování západu slunce - 20.45 hodin (podle
počasí a okolností)
- večer trochu teorie o vzniku fotografie, základech fotografování, vybavení fotografa,
praktické rady, ukládání snímků do RAW, rozlišení snímků pro tisk
- seznámení se Šumavou, promítnutí pásma Šumava extra - krajina a detail (náladové
snímky zaměřené na nejzajímavější a nejcennější lokality Šumavy, seřazené od
Ostrého k Lipnu) – foto a komentář Vláďa Hošek
Sobota 17. 5.
- brzy ráno ve 4.50 hodin odjezd auty (asi 7 km) za Strážný ke Stráženské slatině,
fotografování východu slunce 5,20 hodin (podle situace a počasí). Ráno zde bývají
časté mlhy, ideální pro náladové ranní snímky v okolí tohoto rašeliniště (práce se
stativem, fotografování v protisvětle, fotografování květeny, základy kompozice)
- zpět do Pensionu u Němečka snídaně
- po snídani odjezd auty (asi 3 km), do Českých Žlebů, dále pěšky do okolí Kamenné
Hlavy. Fotografování v okolí bývalé vesnice, kde je řada kamenných balvanů,
kvetoucích starých ovocných stromů, solitérních listnatých stromů, různých druhů
květeny a zajímavých krajinářských prvků (využití širokoúhlých objektivů,
teleobjektivů, macro objektivů, filtrů). Z Kamenné Hlavy jsou výhledy do údolí
Studené Vltavy ke Stožci do údolí Mechového potoka ke Strážnému a dále směrem na
západ do údolí Řasnice s dominující horou Luzný v Bavorsku. Dále fotografování
interiéru pralesa nad Mlaka u státní hranice.
- zpět do Českých Žlebů, oběd
- odpoledne zpět do vesnice Dobrá, fotografování šumavské architektury, dřevěných
chalup, jejich detailů, návštěva Vltavského luhu v okolí Teplé Vltavy (krajina a detail,
využití makro objektivů).
- večeře v Penzionu u Němečka
- kopírování vybraných snímků do notebooků, jejich presentace, hodnocení snímků a
případné upozornění na chyby vzniklé při jejich fotografování. Diskuse nad snímky,
úpravy snímků a odstranění chyb ve Photoshopu a Zoneru
- pro zájemce promítnutí pásma Nepál, track pod Mt. Everest a Cho Oyu

Neděle 18. 5.
- brzy ráno ve 4.50 odjezd auty nad České Žleby, pěšky 0.5 km ke Kamenné Hlavě
fotografování východu slunce v 5.20 hod. směrem k Bobíku a do Vltavskému luhu
- odjezd zpět do Dobré, snídaně
- po snídani odjezd auty přes Zátoň na parkoviště v Kaplici pod Boubínem
- pěšky kolem Kaplického potoka k Boubínskému jezírku, fotografování interiérů
smíšeného lesa v okolí Boubínského pralesa, kaskád na Kaplickém potoce, květeny
(práce se stativem, použití polarizačního filtru), pěšky celkem 5 km,
- kolem poledne oběd v Restauraci pod sjezdovkou na Kubově Huti
- zakončení a vyhodnocení fotografického workshopu, diskuze, odjezd domů
V ceně foto workshopu je ubytování s polopenzí v pensionu U Němečka, lektor a průvodce.
Všem účastníkům přejeme příjemný pobyt na Šumavě, dobré světlo a na foto workshop
s sebou doporučujeme:
OP, pojištění, fotografické vybavení ve foto batohu, stativ, polarizační, přechodový a ND
filtr, USB flash, popřípadě vlastní notebook, dobrou obuv a vhodné oblečení, gumovky,
deštník,
osobní potřeby
Projektor a plátno budou zajištěny.
Za realizační tým se na Vás těší:
Vladislav Hošek, fotograf.

