EMRE OGAN FOTOGRAF ATÖLYESİ
29 Eylül - 5 Ekim 2017
Kaş, Antalya

D E N İ Z

&

F O T O G R A F

...Kaş ve köy sokaklarında sokak fotografçılığı,
Adobe Lightroom, Stok Fotografçılık ve temel
fotografçılık eğitimi, tekne gezisi, ışık bilgisi,
kompozisyon...
Atölye bitiminde ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.
konaklamasız 600 TL, konaklamalı tam pansiyon
(tesise ulaşım ve tesisteki içecekler hariç) 1900 TL
Kayıt ve detaylı bilgi için: (90) 242 836 40 71

CLUB BARBAROSSA HOTEL & VILLAS

EMRE OGAN FOTOGRAF ATÖLYESİ
29 Eylül - 5 Ekim 2017

DENİZ & FOTOGRAF
… Fotoğraf, Deniz, Sokak, İnsan, Akdeniz …
Fotoğraf sanatçısı Emre Ogan, 29 Eylül – 5 Ekim 2017 tarihleri
arasında mavi bayraklı, özel plajlı Club Barbarossa'da , "Deniz ve
Fotoğraf" temalı bir fotoğraf atölyesi düzenleyecek.
Katılımcılar sokak fotoğrafçılığını, Akdeniz'in harika ilçe ve
köylerinde fotoğraf çekerek öğrenecekler.
Emre Ogan, hem teorik hem uygulamalı sokak fotoğrafçılığı ve
profesyonel fotoğrafçılık konularında deneyimlerini paylaşacak.
Ayrıca, temel fotoğraf bilgileri, sokak fotoğrafçılığının püf noktaları,
yaklaşım ve izin hakkında bilinmesi gerekenler, makine ve objektif
seçimleri, zone focus, kompozisyon gibi birçok teknik ve pratik
konular hakkında bilgi verecek.
Sokakta ve çevrede çekilen fotoğraflar Adobe Lightroom
programıyla değerlendirilecek ve fotoğraf okumaları yapılacak.
Ayrıca 2 saatlik Lightroom eğitimi verilecek. Meraklıları için
program dışı ücretsiz Stok Fotoğrafçılığı konusunda bilgilendirme
yapılacak.
Bütün bunları yaparken, Club Barbarossa'nın masalsı ortamını;
turkuaz denizini, muhteşem doğasını ve misafirperverliğini
yaşayacaksınız.
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p r o g r a m
29 EYLÜL - 5 EKİM

29 Eylül
Tesise yerleşme,tanışma, program hakkında bilgilendirme,
deniz keyfi, sohbet
30 Eylül
10:30
Sokak fotografçılığı eğitimi, makina bilgisi ve kullanımı, hızlı
odaklama, zonefocus, çekim teknikleri, telif hakları, etik kurallar,
püf noktalar, soru cevap, deniz keyfi
16:00-20:00
Kaş sokaklarında fotoğraf turu, akşam yemeği sonrası sohbet
1 Ekim
09:30-12:30
Kaş ve çevresinde sokak fotoğrafları çekme, kompozisyon,
ışık bilgisi, tesise dönüş, öğle yemeği, deniz keyfi
16:45
Çay ve kek ikramıyla sohbet,
çekilen fotoğrafların kopyalanması ve seçilmesi
21:30 - 22:30
Projeksiyonla Lightroom'da seçilen fotoğrafların okuması
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p r o g r a m
29 EYLÜL - 5 EKİM

2 Ekim
09:30
Kaputaş plajı-Kalkan-Patara-Xanthos antik şehri fotoğraf
çekimi, deniz keyfi, sohbet
19:00
Günün fotoğrafik değerlendirme, fotoğraf seçimi

3 Ekim
09:30 - 11:30
Lightroom eğitimi, deniz keyfi
14:00
Köylerde gezi ve fotoğraf çekimi
Düşler akademisi,Yeniköy, Muhtarın yerinde çay molası,
İzne ve Mumuda köylerinde Kaş ve doğa manzaraları, Seyret
köyü-Sütleğen ve Bezirgan köyü fotoğraf çekimi
19:00
Çekim Sonrası Fotoğraf Değerlendirme
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p r o g r a m
29 EYLÜL - 5 EKİM

4 Ekim
10:00
Tekne gezisi, fotoğraf çekimi, deniz keyfi, soru&cevap
21:00-23:00
Fotoğraf değerlendirme

5 Ekim
Kahvaltı sonrası katılım belgesi verilmesi
Çıkış

Katılımcıların kendi fotograf makinalarını
getirmeleri gerekmektedir.
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EMRE OGAN
Emre Ogan’ın fotoğrafa ilgisi ortaokul yıllarında başlamış ve ilk
sergisini 1973 yılında okulu Saint Joseph lisesinde açmıştır.
1975 yılında fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgen’in atölyesinde
önce karanlık oda şefliği daha sonra da çekim asistanlığı
yapmıştır. 1977 yılında profesyonel tanıtım fotoğrafçısı olarak
reklam sektöründe kendi atölyesinde hizmet vermeye
başlamıştır.
1998’de merkezi Newyork’ta bulunan GPA (Global
Photographers Assignment) ile sözleşmeli fotoğrafçı olarak
çalışmaya başlamış ve bu kanalla ABD’nin önde gelen sanayi
kuruluşlarına yurt dışında ve içinde çekimler yapmış, halen de
devam etmektedir.
NBA’nın Türkiye’deki organizasyonlarının sözleşmeli
fotoğrafçısıdır. 2006 yılında Istockphoto ile stok
fotografçılığına başlamış ve şu anda Getty Images ve
Istockphoto exclusive fotoğrafçısıdır.
Halen İstanbul’da kendi atölyesinde Türkiye’nin önde gelen
kuruluşlarına profesyonel tanıtım fotoğrafları çekmekte, aynı
zamanda da fotoğrafa ilk başladığı yıllardaki tutkusu olan
sokak fotoğrafçılığına devam etmektedir.
Çeşitli fotoğrafçılık dallarında workshoplar düzenlemekte ve
kişiye özel fotoğraf eğitimleri vermektedir. Birçok üniversite ve
dernekte fotoğraf seminerleri vermiştir.
www.ogan.com
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