METODICKÉ CENTRUM PRO IT V MUZEJNICTVÍ
Vás zve na další ze seminářů k tématu

Muzea a digitalizace
Termín:

11. - 12. 9. 2014

Místo:

Učebna CITeM Brno, Kapucínské náměstí 2/4, hrad Veveří

Účastnický poplatek nevybíráme, budete však potřebovat na čtvrtek asi 160,- Kč na
jízdenky na lodní dopravu a autobusy a tramvaje po Brně, druhý den
dle ubytování, vstupné na hrad je pro držitele kartiček ICOM a AMG
zdarma.
Ubytování:

Pro ty, kdo budou nejrychlejší, je zamluveno 9 lůžek v 1-3 lůžkových
pokojích Technického muzea v Brně. Obracejte se mailem nebo
telefonicky na paní Pelikánovou (pelikanova@technicalmuseum.cz,
tel. +420 541 214 419).

Přihlášky:

do 31. 8. 2014 prostřednictvím e-mailu mkocinova@mzm.cz nebo na
tel. 533 435 267 (počet účastníků omezen kapacitou učebny).

Program:

Letos se zaměříme na dokumentování muzejní akce. Pod vedením
zkušeného profesionálního fotografa si vyzkoušíme pořizování
dokumentárních záběrů a následnou práci s hotovými snímky (od
výběru a hodnocení obrázků, přes jejich úpravu v počítači až po
publikování finálních výsledků ve webové galerii).

S sebou:

určitě fotoaparát, na který jste zvyklí a který bezpečně ovládáte,
nemusí být nutně zrcadlovka (na hledání možností nastavení nebude
čas)
výhodou bude vlastní notebook, ale není povinný, cca 9 jich bude
v učebně k dispozici

11. září 2014
9.30 – 9.45

registrace

9.45 – 10.15

Teoretický úvod


co si zjistit dopředu (scénář akce, prostorové a světelné možnosti,
důležití aktéři)



jakou techniku potřebujeme



jak se liší vernisáž od koncertu, slavnosti, inscenace historické
události, jaký to má vliv na vybavení a chování fotografa



na co určitě nezapomenout

tel.: +420 533 435 267, +420 533 435 268, e-mail: citem@citem.cz, http://www.citem.cz

10.30 – 16.30

Brněnský plenér (viz http://www.veveri.cz/kalendar-akci/brnenskyplener-103_109cs.html)
Na nádvoří hradu budou sochaři z celé republiky před zraky veřejnosti
tvořit díla ze dřeva.
Najíst se je možné přímo na hradě ve dvou stáncích s občerstvením
(jeden klasický bufet, druhý podává produkty z udírny), nebo
v restauraci Hotelu Veveří v Nových Dvorech cca 1 km od hradu
(http://www.hotelveveri.cz/sluzby.html).
Je domluvena i prohlídka hradu.

12. září 2014
9.00 – 11.30

Práce v učebně


stažení snímků do PC



jejich přebírání a hodnocení



následné úpravy v programu Zoner PhotoStudio



tvorba webové galerie, její umístění na server

11.30 – 12.30

oběd – najíst se lze v okruhu 150 m za cca 80 Kč, bude zamluven stůl
nebo salonek ve francouzské restauraci L´Eau Vive

12.30 – 16.00

hodnocení výsledků, osobní konzultace s fotografem a pracovníky
CITeM

Jak se k nám dostanete:
Učebna CITeM, Brno, Kapucínské náměstí 2/4
Mapa:
http://mapy.cz/zakladni?x=16.6102874&y=49.1915588&z=15&source=addr&id=8896713
Pojedete-li autem, doporučujeme nechat
auto u autobusového nádraží Zvonařka,
je tam neplacené parkoviště, anebo
u 5. nástupiště vlakového nádraží
(Přerovské), to je však již placené. Zelný
trh je v současné době rozkopaný a je
problém jím i jen projet.

tel.: +420 533 435 267, +420 533 435 268, e-mail: citem@citem.cz, http://www.citem.cz

