Benvolguts socis i simpatitzants.
El Fotoclub Cercle Artístic Ciutadella, té el plaer de convidar-vos al taller intensiu de
maneig i tecniques de PHOTOSHOP
Professor: PEP CAPARROS, Fotògraf i Infògraf Freelance.
25 anys d'experiència en el sector publicitari de la imatge.
Realització de treballs fotogràfics per a múltiples empreses, presa de les imatges,
gestió i preparació dels arxius per a impressions de gran format en el sector publicitari.
Realització de cursos perllongats i tallers puntuals en tots els nivells dins del sector
Fotogràfic i Infogràfic.
Treball Infogràfic de les imatges i posterior preparació per a la seva difusió, tant en
suports impresos (catàlegs o instal·lacions en gran format), com a gestió en suports
web. Laboratoris digital per a tot tipus d'acabats.

Taller de Photoshop
-Taller de Photoshop per tots aquells que s'inicien en el treball digital. Dividit en dues
parts per a un millor aprofitament dels coneixements.
-A la primera classe comencem amb el maneig de les funcions bàsiques, principals
eines i treball en capes. Tots els ajustos de llum necessaris en la fotografia digital
(nivells, l'ús correcte de les corbes, equilibri de color, etc.).
-A la segona part analitzem el processament d'arxius raw. Ens endinsem en l'ús de les
capes i les seves màscares (ajustos selectius), i finalitzem amb les bases del retoc (el
tampó, el pinzell de clonar, liquar)
-Dues Classes d'una durada de 4'30 hores es matí i 3'00 Hores es capvespre.
-Material a portar: Ordinador portàtil amb Photoshop i ratolí extern. Actualitzat per a
arxius Raw de la teva càmera.

Data des taller, dia 16 d’abril.Horari: matí de les 09 hores fins les 13.30 hores
Capvespre de les 16 hores fins 19 HORES
Lloc: sala Jeroni Marques del Cercle Artístic Ciutadella

Preu:
Socis: 30 €
No Socis: 35 €
Places limitades.
Per inscripcions envieu petició al correu fotoclubcercleartistic@gmail.com ,
fes constar nom i cognoms i el teu telèfon de contacte i adjuntar es formulari
d’inscripcio.

Us hi esperem,,

COLABORA

