Curs de fotografia de muntanya i paisatge de tardor a la Vall
de Núria

Contingut
El contingut d’aquest curs estarà distribuït en dos apartats, per una banda dedicarem
un espai a la teòrica explicant fonaments tècnics bàsics i tot seguit posarem en
pràctica tot allò après i resoldrem els dubtes que es presentin.
Parlarem de tècnica fotogràfica i com utilitzar la nostra càmera de fotos en mode
manual jugant amb la velocitat, el diafragma i la ISO. Treballarem amb la
composició, la llum i la mirada. Coneixerem el material fotogràfic bàsic necessari a
l’hora de sortir a la muntanya. I sobretot, sortirem a gaudir de la tardor.
Tècnica.
•

Triangle d’exposició.

•

Altres qüestions tècniques i diferències entre algunes de les càmeres que
podem trobar al mercat.

•

Aplicacions que ens poden ser útils.

Pràctica.
•

Mirada, llum i composició.

•

Material bàsic per fotografia de muntanya.

*No és un curs destinat únicament a muntanyencs experimentats, és per a tots els
amants de la natura i la muntanya, per aprendre fotografia gaudint del paisatge.
** Tant és quina càmera utilitzem, però recomanem una càmera que tingui l’opció de
disparar en manual per a posar en pràctica algunes de les tècniques que es
treballaran al llarg del curs.
*** No es requereix cap nivell de fotografia en concret.
Material
L’equipament bàsic que, segons temporada, pròpiament utilitzaríem per realitzar una
sortida a la muntanya de 4h (roba còmoda de trekking, calçat de muntanya, jaqueta
d’abric i un impermeable).

Motxilla amb espai per al material fotogràfic, roba d’abric i pel pícnic.
Horaris
Divendres
18h

Recepció i pujada conjunta al Tren Cremallera

19h

Arribada a Núria. Sortida exterior per aprofitar la posta de sol.

21h

Sopar

22h

Xerrada a l’auditori (1h aprox.). Presentacions, dubtes i preguntes. Exposició

de la part teòrica del curs.
Dissabte
7h

Cafè i recollida pícnic (agafar l’esmorzar per la sortida)

7:30h Sortida fotogràfica a l’exterior (portar motxilla amb el material fotogràfic, roba
còmoda i escaient per l’estació i l’esmorzar que s’ha subministrat a primera hora) .
11:30h Arribada.
12h

Aperitiu cloenda.

Bio i social media
Fotògraf i guia, visc entre Lleida i el Pirineu català. Després de gairebé quinze anys
dedicant-me a activitats d’aventura exercint d’instructor de ràfting i caiac i també de
professor d’esquí i snowboard decideixo estudiar fotografia, és a partir de llavors que
combino aquestes disciplines.
En les meves fotografies intento capturar moments que siguin insòlits i portin a
considerar la relació de l’esportista amb la natura.
Instagram: @indiboix
Facebook: https://www.facebook.com/JordiRulloPhotography/
Web: http://www.jordirullo.com/

