DIGITALNI FOTO KLUB
Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
e-mail: digitalnifotoklub@gmail.com
in
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
OBMOČNA IZPOSTAVA CELJE
Gledališki trg 4, 3000 Celje
e-mail: sebastjan.volavc@jskd.si
v sklopu

vabita k sodelovanju na predavanju in delavnici

z Matejem Vraničem
avtorjem filma Ptice jezer, njihova vrnitev

Delavnica je dvodnevna in bo potekala v četrtek 21.11.2019 ob 18h v Celjski kulturnici, Gledališki
trg 4, Celje, (teoretični del) ter v soboto, 23. 11. 2019 s pričetkom ob 10.00! (praktični del)
Na delavnici si bomo skupaj ogledali odličen naravoslovni dokumentarni film, o katerem so na RTV SLO zapisali takole:
»Idilični bližnji in daljni posnetki narave, še posebno z osupljivo barvno paleto, vsak zase delujejo kot fotografija, hkrati pa
navdušuje tudi to, kako od blizu je Vranič posnel živali, ne da bi jih zmotil pri njihovem gibanju in opravilih.« Po ogledu
filma bo avtor izdal marsikatero skrivnost, ki je botrovala nastanku tako zahtevnega projekta ter številne napotke za
ljubitelje naravoslovne fotografije, odgovarjal pa bo tudi na vaša vprašanja.
Kotizacija za delavnico je 10,00 EUR. Vsi udeleženci delavnice imajo pristojbino za sodelovanje na XX. Celjski fotografski
razstavi gratis. Več informacij o sodelovanju na razstavi je na voljo na strani Digitalne kamere
https://www.digitalna-kamera.si/aktualni-natecaj/
Kotizacijo je mogoče poravnati s plačilom na TRR kluba, s Paypalom ali z gotovino. Podatke za plačilo vam bomo poslali ob
prejemu vaše prijave. Prijave na delavnico sprejemamo do zasedbe prostih mest.
Prijavo pošljite po elektronski pošti na naslov:
digitalnifotoklub@gmail.com,
v zadevo pa zapišite »PRIJAVA NA DELAVNICO«.
V prijavi zapišite svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronska pošta) ter način, kako želite poravnati kotizacijo.

VABLJENI NA POUČEN IN DRUŽABEN ČETRTKOV FOTOGRAFSKI VEČER
IN SOBOTNO DELAVNICO!

Število prijav za sobotni praktični del delavnice je omejeno na 20 udeležencev, zato pohitite s prijavami!
Kontakt za morebitna vprašanja:
digitalnifotoklub@gmail.com
Sponzor:

Metidafoto, založništvo in fotografija d.o.o.
Ljubljanska 14, 3000 Celje
e-mail: info@digitalna-kamera.si

