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Az idei fotós táborunkat is nagy érdeklődés övezte, így 42 fővel vágtunk
neki a hétnek. A közös megbeszélések után, általában három csoportra
oszlottunk ahol sok gyakorlással próbáltuk ki az előtte megszerzett elméleti
tudást.
Hétfőn délután egy kis ismerkedős bemelegítő alakalommal kezdtünk,
ahol már várt minket a Dia néni által készített meglepetés, egy nagy tál muffin,
mindegyiken egy fényképező logós kitűzővel. Ezek után mindenki elkészített
egy érdekes látószögből elkészített fotót a főtéren. Kedden már a komolyabb
„szakmai” munka vette kezdetét, ahol a helyes kompozíció elsajátítása volt a
feladat. A három csoport külön gyakorolt és megszálltuk a piacot. Az egyik
csoport fekete-fehér piaci életképeket készített, míg a másik csapat az árusok
virágait gyümölcseit fotózta. Az utolsó csoportnak pedig Fellegi Jenő
fényképész mester mesélt a fotózás történetéről, ahol régi fényképezőket is
kézbe lehetett venni és egy képén keresztül a kompozícióról. Másnap szerdán a
megvilágítás került előtérbe, aminek a kapcsán Lakó Péter fotográfus
Kecskeméti műterembe is betekintést nyerhettünk és láthattuk, hogy hogyan
készül egy több oldalról megvilágított műtermi portré. Ezt a témát sok más
helyzeten keresztül is gyakoroltuk még, például tárgy, ételfotózás, vagy
portrékészítés derítőlappal. A csütörtöki napot várták a gyerekek a leginkább.
Na nem azért mert az expozíció kérdéskörébe is elmélyülhettek, hanem inkább a
hideg vízbe a strandon, ugyanis az elméleti megbeszélés után az egész napot ott
töltöttük. Itt azért gyakoroltuk az expozíció beállításait, vagyis igazi sportfotós
gyakorlat volt, ami mellett persze mindenki átadhatta magát a fürdőzés
örömeinek. Pénteken a természetfotózás volt terítéken, ahol pedig Somodi
Ferenc természetfotóssal is volt szerencsénk találkozni és egy makró képet
készíteni vele az arborétumban, de persze a közös foci sem maradhatott el. Ez
után még nem ért véget a nap, mert aznap este bent aludtunk és éjszaki fotózást
gyakoroltunk a belvárosban állványokkal. Az utolsó nap délelőtt még a
videózást és a számítógépes képfeldolgozást gyakoroltuk. Mindeközben persze
sokat játszottunk, beszélgettünk.
Ezen úton köszönöm meg a segítséget a tábor levezetésében Hajagosné
Kovács Diának, Félixné Oravecz Mártának, és Balázs Marcellnek.
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