Workshops de Fotografia – Natureza
mágica

Photography Workshops - Magic
Nature

Como hóspede, ou futuro hóspede, do Chão do
Rio, certamente já se terá deixado encantar pelas
belíssimas imagens captadas por um dos
fotógrafos de natureza que mais admiramos:
Pedro Ribeiro. Residente no concelho de Seia,
Pedro Ribeiro é um jovem talento na área da
fotografia, com publicações e distinções em
diversas publicações nacionais
e internacionais. É por isso com
uma grande alegria que damos
a conhecer a parceria para a
realização de Workshops de
fotografia de natureza no Chão
do Rio.

As guest, or future guest, of Chão do Rio, certainly
you have been enchanted by the beautiful photos
captured by one of the nature photographers that
we most admire: Pedro Ribeiro. Resident in the
municipality of Seia, Pedro Ribeiro is a young
talent in the field of photography, with
publications and distinctions in several national
and international photography
publications. So, it is with great
joy that we present you the
nature photografy workshops
of our partner Petro Ribeiro,
instructed at Chão do Rio.

No terreno serão abordados
tópicos
relacionados
com
paisagem natural do Chão do
Rio e a macrofotografia, com o
acompanhamento técnico do
fotógrafo
Pedro
Ribeiro.
Sempre que possível, serão
abordados em grupo e de
forma individual temas básicos
como
a
Exposição,
Composição, Regras, Distância Focal, Balanço de
Brancos, Velocidades, Sensibilidade do Sensor
(ISO), Modos de medição de luz; Histograma,
Bracketing.

www.chaodorio.pt

Natural landscape topics of
Chão
do
Rio
and
macrophotography will be
taught in the field, trough an
experimental approach and
with
the
technical
accompaniment
of
the
photographer Pedro Ribeiro.
Whenever possible, basic
topics, such as Exposure,
Composition, Rules, Focal
Distance, White Balance, Speeds, Sensor
Sensitivity (ISO), Light Metering Modes,
Histogram, and Bracketing, will be covered.
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Chão do Rio’ Price List

Preçário Chão do Rio
Descrição

Workshop fotografia 2 horas

Description

Preço por
Participante

50,00€

Photography workshop - 2 hours

Price per person

50,00€

Notas:

Notes:

Local: Chão do Rio
Preço inclui IVA à taxa legal e é válido até
12/30/2020
Sujeito a um mínimo 4 participantes e um máximo
de 8
Dificuldade: iniciação
Inclui: orientação por um fotógrafo experiente
Exclui: transporte para o local; refeições; outros
não especificados como incluídos
Reserve: escrevendo para pedroevt1@gmail.com
ou ligando +351 962 665 304.
Sujeito
a
disponibilidade
e
condições
meteorológicas adequadas
Equipamento recomendado: Máquina fotográfica;
Tripé; Filtros (Polarizador, Densidade neutra
graduada, Densidade neutra) Cabo disparador;
Pano de limpeza; Baterias carregadas)
Outras recomendações: Calçado apropriado
(botas/ galochas); casaco; água

Place: Chão do Rio
Price includes VAT at legal rate and is valid until
12/30/2020
Subject to a minimum of 4 participants and a
maximum of 8
Difficulty: initiation
Includes: orientation by a trained photographer
Excludes: transport to the place; meals; others not
specified as included
Reserve: writing to pedroevt1@gmail.com or
calling +351 962 665 304.
Subject to availability and appropriate weather
conditions.
Recommended equipment: Camera; Tripod; Filters
(Polarizer, Graduated Neutral Density, Neutral
Density) Trigger Cable; Cleaning cloth; Batteries
charged
Other recommendations: Appropriate footwear
(Boots / Booties); Coat; Water

Consulte o portefólio do fotógrafo em:
http://www.pedroribeiro.pt
https://500px.com/pedroribeirophotography
https://www.facebook.com/spedroribeiro

Consult the photographer's portfolio at:
http://www.pedroribeiro.pt
https://500px.com/pedroribeirophotography
https://www.facebook.com/spedroribeiro
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