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ها و مسابقات زير  نمايشگاه. ها و مسابقات عكاسي با ايميل براي اعضا ارسال ميشود اخبار نمايشگاه

:رون افقط براي اعضا كلوب عكس ك  

رونا نمايشگاه پاييز اعضا كلوب عكس ك-  

  نمايشگاه و مسابقه ريچموند فتو كلوب-

 ���ب 	�� ��رون������ ��	 ��������  
اعضاي .  در ونكوور برگزار ميشود٢٠٠٩ضا كلوب عكس كاروندر پائيز هاي اع نمايشگاهي از عكس

 ژوئن پنج عكس ١كلوب عكس كارون كه مايل به شركت در اين نمايشگاه هستند، حد اكثر تا تاريخ 

 پس از اين  هيچ عكسي. هاي انتخابي جهت چاپ به اعضا اعالم ميشود عكس. با ايميل ارسال نمايند

  .جزئيات مسابقه با ايميل براي اعضا ارسال ميشود. شود تاريخ پذيرفته نمي

  

 ����	 �٢٠٠٩��ره�  
  .جزئيات در وب سايت اعالم ميشود.  از ابتداي بهار شروع ميشود٢٠٠٩تورهاي عكاسي سال 

  

   هاي عكاسي به زبان فارسي كالس

 جهت ثبت عالقه مندان . در نورت شور تشكيل ميشود هاي عكاسي به زبان فارسي از ماه مارچ كالس

  :نام ميتوانند با ايميل زير تماس بگيرند

Classes@Caroun.com  
در اين دوره، دروس مقدماتي عكاسي فني و هنري با دوربين فيلمي و دوربين : عكاسي مقدماتي -

ديجيتال همراه با ارائه تاريخچه عكاسي، دوربين، لنز، سرعت، دريچه ديافراگم، حساسيت، نور و 

 . لطفاً دوربين خود را همراه داشته باشيد. كنتراست آموزش داده ميشود

 )چهار جلسه، يك ماه(

در اين دوره، كاربرد لوازم عكاسي از جمله نورسنج، فيلترها، فالش، هود، :  ميانيعكاسي مرحله -

چهار (.  را فرا خواهيد گرفت"كنتراست"و" نور"همچنين مفاهيم. دكالنشور و سه پايه را فرا ميگيريد

  )جلسه، يك ماه

را )نورپردازي( هدر اين دوره، چگونگي عكاسي از مناظر، سوژه هاي متحرك و پرتر: عكاسي پيشرفته -

پيش شرط موفقيت در اين دوره شركت در كالسهاي مقدماتي ومياني و فراگيري .فرا خواهيد گرفت

  .تكنيك هاي اوليه عكاسي است

  )چهار جلسه، يك ماه(

  ، يك روز، سه ساعتكارگاه عكاسي ديجيتال -

  .اي از فتو شاپ صه و اتوماتيك و خال عكاسي با دوربين ديجيتال، تنظيم نور، تنظيم رنگ دستي
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