Warsztaty fotografii otworkowej
8 października 2016 r., godz. 10.00-16.00, ARTzona OKN, os. Górali 4, Kraków
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Będziemy obserwować, budować i fotografować. Poznamy podstawowe
zasady powstawania obrazu wchodząc do kamery obscury, przy okazji doświadczając spotkania trzeciego
stopnia z przysłoną fotograficzną. Każdy z nas zbuduje swój własny aparat otworkowy. Wstęp wolny.
Będziemy rozmawiać o pomiarze światła, poprawnej ekspozycji, czułości materiałów światłoczułych i o
sposobach ustalania poprawnych czasów naświetleń. Wyjdziemy w plener. Zapiszemy wybrane przez nas
fragmenty rzeczywistości i wrócimy do ciemni by wywołać nasze dzieła. Nauczymy się również wykonywać
kopie stykowe pod powiększalnikiem, czarne zamieniać w białe, a białe w czarne. Będzie fajnie.
Prowadzenie:
Kuba Gołąb - członek grupy artystycznej Fotonbombers. Prowadził szereg autorskich warsztatów z fotografii
otworkowej, fotografii tradycyjnej i technik ciemniowych. Fotografuje pudełkiem po butach, pudełkiem od
zapałek, lub puszką po kawie. Zdarza mu wziąć do ręki tradycyjny film 36mm, ale matryce też lubi. Swoje
zdjęcia ostatnio pokazywał na szumiących telewizorach kineskopowych.
Liczba miejsc ograniczona – max. 10 osób
Zapisy: k.szczesniak@okn.edu.pl

AUDIOzona
8 października 2016 r., godz. 9.00-11.30, ARTzona OKN, os. Górali 4, Kraków
Zajęcia dźwiękowe, podczas których dzieci wraz z rodzicami wejdą do prawdziwego studia muzycznego!
Nagrają tam własnego audiobooka z własnym podkładem dźwiękowym. Wstęp wolny.
Ile to trwa? Co jest potrzebne? Czy mogę przyjść z babcią? Czy muszę znać się na muzyce?

• każda para spędzi w studio 30 minut
• para to dziecko + osoba dorosła (mama, tata, babcia, dziadek, nawet stryjeczny brat wujka)
• przygotujcie krótką bajkę, ulubiony wiersz, ciekawą, najlepiej spisaną opowieść (max 10
minut czytania)
• wyobraźcie sobie jak mogłaby wyglądać ścieżka dźwiękowa do waszego audiobooka - czy
ma być wesoła, pełna grozy czy może raczej tajemnicza? umiejętności muzyczne nie są
ważne, nasze instrumenty do zadań specjalnych wybaczają wszelkie braki!
Prowadzenie: Ernest Ogórek
Zapisy: k.szczesniak@okn.edu.pl
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