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VALOA KUVIIN JA
BUUSTAUSTA
BISNEKSEEN
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Tiedätkö miten
tuoda kuvissa 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. 
Workshop tehdään
kannattavan bisneksen
teon tulokulmasta ja
työnkulku viedään aina
viimeisteltyihin tuotteisiin
saakka. Tutustutaan
kollaasien myyntiin ja Fine
Art -tulostamiseen.

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.

Kurssin hinta on
SAVin jäsenille 95€ + alv

Paikkoja on rajoitetusti,
joten varaa heti omasi:
tapahtumat@colorkolmio.fi
tai 040 5453357



henkilövalaisua kevyellä
kalustolla 14.9.2020

Vesa Tyni on tunnettu tummanpuhuvasta
valaisutyylistään, joka on saanut
tunnustusta myös erilaisten palkintojen
muodossa. 
”Aloitin urani Kuusamossa
sanomalehtikuvaajana Hannes Heikuraa
ihannoiden. Pidän edelleen journalistisesta
lähestymistavasta vaikkakin haluankin
tallentaa maailmaa omalla tavallani.
Valaisun avulla voin kääntää kuvieni
tunnelman päälaelleen ja kertoa kuvattavan
tarinan haluamallani tavalla. Pidän
yksinkertaisuudesta ja
rehellisyydestä. Peitän kaiken ylimääräisen
pimeyteen, eikä kuvissani tarvitse
hymyillä. Varjoistani tuon valoa vain sinne
missä sillä on merkitys”, Vesa kertoo.

Kevyen salamakaluston käyttö kerronnan luojana
tai sen tukena henkilökuvauksessa.
Kurssilla tutustutaan Vesa Tynin valaisutekniikkaan
kuvien ja valaisudemon kautta

Vesa Tyni, SAVM, QEP 
https://www.vesatyni.com/

Kurssi järjestetään Tampereella 14.9. klo 10-16
kurssin jäsenhinta on 85€/hlö
Ilmoittautumiset toimistolle

Kevyen salamakaluston
käyttö kerronnan luojana tai
sen tukena henkilökuvauk-
sessa.
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Yksinkertaistettuna värienhallinnan avulla on tarkoitus toistaa värit oikein ja
johdonmukaisesti erilaisilla laitteilla. Tapahtumassa tutustutaan käytännön
esimerkein värienhallintaan, minkä avulla voidaan parantaa oman tuotannon laatua
sekä kommunikointia asiakkaiden kanssa.

Yleisesti kokonaisuuteen voi liittyä mittalaitteistoja, ohjelmistoja, näyttöjä, tulostimia,
skannereita, valaisimia ja tärkeimpänä ihmiset. Värienhallinta voi kuulostaa
monimutkaiselta, mutta usein jo  pienillä muutoksilla työnkulku ja laatu parantuvat
merkittävästi.

Päivän aikana käsitellään seuraavia aiheita: värienhallinnan perusteet, väriavaruudet,
profiilit, näytön ja tulostimen kalibrointi sekä erilaisten mittalaitteiden käyttö.

KURSSIN VETÄJÄNÄ SAMI ESKONLAHTI INTERFOTOSTA, PAIKKANA

INTERFOTON TOIMITILA, OS VELLAMONKATU 30 B, HELSINKI

KURSSIN JÄSENHINTA 60€, SIS. LOUNAAN JA KAHVIT

ILMOITTAUTUMISET TOIMISTOLLE


