
Przygoda z fotografią na warsztatach II stopnia dla zaawansowanych miłośników fotografii w Bałuckim 

Ośrodku Kultury LUTNIA 

 

Spotkanie organizacyjne - 25.09.2017 o godz.18.00 ( poniedziałek ) 

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14 

 

Zajęcia zaczynamy 02.10.2017 o godz. 18:00 ( poniedziałek ) 

 

Zapraszamy wszystkich miłośników robienia fajnych zdjęć na kolejną edycję warsztatów dla zaawansowanych.  

Będziemy się zajmowali estetyką i językiem fotografii, poszukiwaniem inspiracji, opanujemy umiejętność 

poruszania się w studio fotograficznym, nauczymy się kreatywnego wykorzystania lamp reporterskich, 

poznamy możliwości programu  

Lightroom, postaramy się zrobić jak najwięcej by wykonywane przez nas zdjęcia były coraz lepsze. 

 

Niebanalny pomysł dla każdego miłośnika fotografii: uczestnictwo w warsztatach fotograficznych II stopnia dla 

zaawansowanych.  

Te inspirujące warsztaty rozwiną pasję i pozwolą zdobyć nowe umiejętności na całe życie.  

Zajęcia dobywać się będą w Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14.  

Ta forma proponowanych przez BOK LUTNIA warsztatów została stworzona dla grupy zaawansowanej, której 

osoby chcą poznać najbardziej zaawansowane technologie, skorzystać z wiedzy prowadzącego, jak i 

zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy fotograficznej i robieniem ciekawszych, bardziej kreatywnych 

fotografii. 

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z nowymi, kolejnymi zasadami wykonywania dobrych zdjęć, poznają 

kolejne podstawy kompozycji obrazu fotograficznego. 

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich fotografujących, którzy chcą poszerzyć wiedzę o fotografowaniu 

uczestnicząc na zajęciach II stopnia – zarówno wiadomości techniczne, jak i wiedzę o kompozycji zdjęcia, o 

tym, co decyduje, że zdjęcie nam się podoba lub nie.  

Warsztaty dla miłośników fotografii – II stopnia dla zaawansowanych! 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Spotkanie organizacyjne - 25.09.2017 o godz.18.00 ( poniedziałek ) 

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14 

 

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was!!!!  

 

! UWAGA ! NOWOŚĆ ! 

Zapraszamy do skorzystania z nowej formy zapisów na zajęcia!  

Teraz w wygodny i łatwy sposób zarejestrujesz się na zajęcia i dokonasz płatności on-line! 

Zachęcamy Was do skorzystania z nowej opcji rejestracji na zajęcia poprzez platformę strefazajec.pl 

Zapisz się on-line już dziś! 

- wejdź na stronę www.bok.lodz.pl  

- wybierz interesujące Cię zajęcia 

- kliknij ikonę ZAPISY W STREFIE ZAJĘĆ 

- wypełnij formularz rejestracyjny 

- dokonaj płatności on–line 

- i już jesteś zapisany! 

 

Warsztaty fotograficzne II stopnia dla zaawansowanych w BOK LUTNIA wspiera 

i objęła opieką techniczno-sprzętową firma FS FOTO - najlepiej wyposażona hurtownia fotograficzna - 

www.fsfoto.pl - z ul. Pomorskiej 100.  

Warsztaty fotograficzne opieką objęły także Centrum Fotografii Cyfrowej i Analogowej FOKAL – 

www.fokal.pl oraz SKLEPBEZNAZWY – www.sklepbeznazwy.com.pl , a także Wydawnictwo GALAKTYKA 

– www.galaktyka.com.pl 

 

Informacje: sekretariat Bałuckiego Ośrodka Kultury Centrum Twórczości LUTNIA  

ul. Łanowa 14 

e-mail: lutnia@teosat.pl 

tel.: 42 652 62 27  

www.bok.lodz.pl 
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