Indijansko poletje v Trenti

Vodenje fotodelavnice: Aleš Zdešar

Javni zavod Triglavski narodni park v začetku oktobra organizira 3-dnevno naravoslovno fotografsko delavnico v Trenti. Raz-

Datum: 3. - 5.10.2014 (začetek delavnice v petek ob

košje barv, topli dnevi, smaragdna Soča in njeni pritoki, slapovi, neokrnjeni gozdovi, izjemna kulturna krajina in kulisa Julijskih

16.00, zaključek v nedeljo ob 17.00)

Alp, so zagotovilo za nešteto fotografskih motivov. Jesenski dnevi so kot naročeni za fotografska potepanja in spoznavanje doline

Zborno mesto: Bled (petek ob 16.00) ali Info središče

Trente v vsej njeni lepoti in posebnostih. Posvetili se bomo iskanju motivov, prepoznavanju najboljše svetlobe za fotografiranje,

Trenta (petek ob 18.30)

kadriranju, kompoziciji, uporabi filtrov, tehniki fotografiranja, … Večerni termini bodo namenjeni pregledu in komentiranju foto-

Cena delavnice: 180€; minimalno število udeležencev je

grafij ter prikazu načina shranjevanja, obdelave in arhiviranja fotografij s programom Adobe Lightroom.

5, maksimalno 12.
V ceno vključeno: 2x spanje v apartmajih Triglavskega
narodnega parka, 2x kosilo in večerja (zajtrk samostojno),
vodenje delavnice
Potrebna oprema: fotoaparat in dodatna oprema (polnilec
baterij, objektivi, filtri, …), stativ, planinska obutev, topla
oblačila, prenosni računalnik (glede na zmožnost)

Podrobnejši program

Vodenje fotodelavnice: Aleš Zdešar

Petek, 3.10.2014

Datum: 3. - 5.10.2014 (začetek delavnice v petek ob

Zbor udeležencev ob 16.00 uri pred upravno stavbo Triglavskega narodnega parka na Bledu. Vožnja prek Vršiča v Trento. Na poti se bomo

16.00, zaključek v nedeljo ob 17.00)

ustavili na najbolj razglednih in fotografsko primernih mestih za zgodnje večerno fotografiranje gora okrog Vršiča (Pod Prisankom, Ajdovska

Zborno mesto: Bled (petek ob 16.00) ali Info središče

deklica, Erjavčeva koča s Škrlatico, Zadnja Trenta, razgledišče Šupca, Turarjeva domačija – pogled na Jalovec). Z morebitnimi udeleženci dela-

Trenta (petek ob 18.30)

vnice s Primorskega konca se zberemo ob 18.30 uri pred Info središčem Trenta na Logu v Trenti. Sledi namestitev in večerja. Ob 20.00 se v
novi večnamenski dvorani prične večerni del s predstavitvijo narodnega parka in kratkim predavanjem o Trenti. Sledi spoznavanje članov in

Cena delavnice: 180€; minimalno število udeležencev je
5, maksimalno 12.

pregled vnaprej posredovanih fotografij, zaradi lažjega dela v naslednjih dneh. Glede na znanje skupine se do 22.00 ure izvede predavanje s
področja fotografije (osnovne tehnike, uporaba zaslonke, kompozicija, …).

V ceno vključeno: 2x spanje v apartmajih Triglavskega
narodnega parka, 2x kosilo in večerja (zajtrk samostojno),

Sobota, 4.10.2014
Zgodaj zjutraj bomo peš odšli do reke Soče, ki med balvani v skokih teče prek ledeniške morene povsem v bližini Loga v Trenti. Tu se bomo
posvetili dolgim časom in načinu fotografiranja tekočih voda. Sledi zajtrk. Po zajtrku se bomo predvidoma podali v Zadnjo Trento do Zapotoških slapov. Dopoldne bo torej namenjeno fotografiji vode in vodnih teles in deloma kulturne krajine. Po kosilu bo tema gozd in svetloba. Z vodnikom Triglavskega narodnega parka bomo naredili krajši izlet na delu Soške poti. Po dogovoru bomo lahko obiskali tudi dolino Zadnjice.
Možen je tudi izlet na razgledišče Lemovje. Zvečer bo v večnamenski dvorani predavanje o shranjevanju, arhiviranju in predvsem obdelavi
fotografij s programom Adobe Lightroom.
Nedelja, 5.10.2014
Dopoldne potepanja ob Soči in njenih pritokih (Mala in Velika korita Soče, Vrsnik, Lepena). Po kosilu pregled fotografij z delavnice ali krajši
foto sprehod do vznožja soteske Kloma nad Logom. Možen je tudi ogled informacijskega središča, žage venecijanke, … Odhod proti domu ob
17.00.
Opomba: Program je okviren in ga bo možno glede na vremenske razmere, svetlobne pogoje in želje celotne skupine tudi prilagajati ali spreminjati.
Prijave se sprejemajo na elektronski naslov: ales.zdesar@tnp.gov.si oz. na telefonski št. 031670247, najkasneje do ponedeljka, 29.9.2014.

vodenje delavnice
Potrebna oprema: fotoaparat in dodatna oprema (polnilec
baterij, objektivi, filtri, …), stativ, planinska obutev, topla
oblačila, prenosni računalnik (glede na zmožnost)

