CULTURA

Fotografia

Plano de Atividades da Secção de Fotografia - 2022
Conheça a oferta global de Cursos, Workshops e Passeios Fotográficos Temáticos
que a Secção de Fotografia (Sul), através do seu formador João Lamancha Valente,
propõe para o ano de 2022.
Programa

Aceda aos programas provisórios aqui.

▪ De março a dezembro (excetuando julho e agosto),
haverá uma grande variedade de Cursos de Fotografia
(de nível inicial a avançado), Cursos de Pós-Produção
(Edição e Tratamento de Imagem com Adobe
Lightroom), Workshops sobre temáticas apelativas,
como seja, por exemplo, o uso de Flash Externo, a
Fotografia a Preto e Branco, a Fotografia de
Viagem, a Fotografia de Rua, a Fotografia de
Desporto, Macrofotografia, entre muitos outros.

▪ Todos os meses, ao fim-de-semana, faremos Passeios
Fotográficos Temáticos, com a duração de um ou dois
dias, onde haverá a possibilidade de fotografar temas tão
diversos, como sejam, entre outros, a vida animal,
paisagem, arquitetura, figura humana, etc. Os
passeios fotográficos terão o apoio técnico do formador.
▪ Peça já informação detalhada de cada atividade através
do e-mail: photojolaval@gmail.com
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Data / Hora

▪ As datas de cada atividade podem ser
consultadas aqui, porém, poderão sofrer
ajustes pontuais.

Local

▪ Instalações: As aulas teóricas poderão ser
lecionadas em regime presencial ou
“online” via Zoom. As aulas práticas serão
em locais a designar.

Benefícios

▪ Disponibilização de Cursos Grátis
Sócios e Convidados.

para

Custos

▪ Os preços dos Cursos de Fotografia, Pósprodução
e
Workshops
serão
diferenciados em função da temática e
duração, contudo, todos eles terão um
desconto de cerca de 40% em relação
ao preço de venda ao público. Veja aqui a
tabela de preços.

Diversos

▪ As inscrições efetivas (com pagamento)
que se realizem até ao final do mês de
fevereiro de 2022 terão uma oferta –
Cada Sócio que consiga a inscrição
efetiva de cinco participantes em
curso e/ou workshop terá a oferta
dessa atividade.
▪ O
Preço
dos
Passeios
Fotográficos
dependerá do número de participantes e
da duração dos eventos.
▪ Mais informações:
✓ e-mail: photojolaval@gmail.com
✓ telm.: (+351) 916 415 630
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