LAHTI JA SEINÄJOKI
SAV JA COLOR-KOLMIO

VALOA KUVIIN JA
BISNEKSEEN
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VALAISUUN TUNNELMAA JA
BUUSTAUS BISNEKSEEN
Kurssin vetäjänä:

Valokuvaajamestari Tiina Haring

Tiedätkö miten tuoda kuvissasi esille kuvattavan
parhaat puolet? Tuttua studiovalaisua varioimalla
saat ilmaisuusi uutta potkua! Millainen on
unelmiesi valokuvausbisnes? Paljonko lomaa tai
palkkaa tarvitset?
Työpajassa opitaan kuinka valaisu ja mallinohjaus
tukevat kuvattavan karisman esille tuomisessa.
VUODEN
KUVAAJAMESTARI 2019

Kilpailu ratkeaa Tallinassa
2.11.2019

Workshop tehdään kannattavan bisneksen teon
tulokulmasta ja työnkulku viedään aina
viimeisteltyihin tuotteisiin saakka. Tutustutaan
kollaasien myyntiin ja Fine Art -tulostamiseen.

VALAISUN, MALLINOHJAAMISEN JA BISNEKSEN TYÖPAJA
SAV JA COLOR-KOLMIO
Kurssin vetäjä: Tiina Haring

"Olen kilpaillut ja toiminut
tuomaristossa useissa alan juryissä.
Katsomalla ja arvioimalla muiden
kuvia, olen saanut todella kattavan
läpileikkauksen siitä millaisia kuvia
tällähetkellä maailmalla kuvataan.
Aina ei tarvitse mennä perusvalaisua
kauemmaksi kunhan se tekee
tyylipuhtaasti.
Mielestäni tehokas työtapa ei ole
kiireinen tai kuluttava.
Kuvaustilanteessa voi käyttää aikaa
valaisuun ja mallin ohjaamiseen. Mitä
huolellisemmin kuvaus toteutetaan,
sitä vähemmän on luvassa lisätytötä
kuvauksen jälkeen.
Heittämällä oman persoonasi peliin ja
tuomalla kuvaan kertovaa valoa sekä
ilmettä, erotut varmasti eduksesi.
Tämän päivän ehdottomin trendi on
tarinoiden kerronta.

TÄLLÄ KURSSILLA PUHUTAAN
RAHASTA JA HYVISTÄ KUVISTA
Workshopissa tutustumme maailmalla vallitseviin
kuvaustrendeihin ja nostamme sieltä esille
muutamia valaisun ja mallinohjauksen
erityispiirteitä. Tutkimme millainen valaisu sopii
esim. lapselle, kauniille rouvalle, kurvikkaalle
mimmille, karismaattiselle rokkarille ja ryhmille.
Mallinohjauksessa perehdytään mm. siihen, miten
kuvaan sommitellaan yksi tai useampi ihminen,
kuinka rippipoika on kuvassa luonteva ja mitä
tehdä käsille.
Workshopin keskiössä on valon näkeminen
studiossa, kuvattavien luonteva ohjaaminen sekä
kevyen peruskuvankäsittelyn toteuttaminen.
Lisäksi perehdymme hinnoittelun strategioihin,
asiakkaiden hankintaan, markkinointiviestien
valmisteluun ja myymiseen olemalla
mahdollistaja (ei myyjä).
Tämä kurssi on suunnattu niille, jotka haluavat
vahvistaa kuviensa puhuttelevuutta valaisun ja
mallinohjaamisen keinoin. Lisäksi tämä kurssi
soveltuu niille, jotka haluavat kehittää
liiketoimintaansa itselle sopivampaan ja
kannattavampaan suuntaan.

Tällä hetkellä intohimoni on auttaa
muita menestymään. Olen saanut
valtavasti kiitosta kursseistani."

VALAISUN, MALLINOHJAAMISEN JA BISNEKSEN TYÖPAJA
SAV JA COLOR-KOLMIO

KURSSILLA KÄSITELLÄÄN mm.

Valaisua studiossa
Hyvien kuvien tunnistamista
Mallinohjausta erilaisissa
kuvausaiheissa
Tuotteistamista
Kannattavan liiketoiminnan
suunnittelua
Kuvien viimeistelyä
Peruskuvankäsittelyä
Palveluiden kiteyttämistä
Fine Art -tulostusta ja muita
lopullisia tuotteita

OHJELMA:
klo 10

Kurssi alkaa aamukahveilla

klo 10.30

Valaisu ja mallinohjaus

klo 12.30

LOUNAS

klo 13.30

Kuvien viimeistely ja

peruskuvankäsittely (tulostus)
klo 14.30

Kannattava valokuvausbisnes

klo 16

Kurssi päättyy

Paikkoja on rajoitetusti, varaa omasi heti!
tapahtumat@colorkolmio.fi tai 040-5453357
Kurssin hinta on
SAVin jäsenille 95€ (+ alv)
ei jäsenille 110€ (+ alv)

