MOMENTS
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA DE GESTANTE

2017

INSPIRAÇÃO
Inspire-se neste dia de
muita criatividade e
prática em que vamos
fotografar um momento
muito especial da família e
da vida de uma mulher:
a gestação de um filho.
Crie momentos únicos
e desenvolva seu próprio
estilo aprendendo a guiar
seu cliente para produzir
imagens que vão durar
uma vida!

CONEXÕES REAIS
Acompanhe uma sessão de gestante do início ao
fim. Aprenda como posar e dirigir uma gestante
com confiança, sozinha ou acompanhada de sua
família (marido e filhos). Faça o melhor Uso de
luz natural, externa e interna.
Como criar uma sessão dinâmica e fluída, sem
cansar ou estressar o cliente, repeitando suas
limitações. Inove na Produção e nos acessórios
criando seu próprio estilo!
Percorra o caminho da pós produção
simplificando o Fluxo de trabalho para uma
entrega eficiente e de impacto.
Um dia de muita criatividade para quem deseja
capturar emoções e conexões reais na arte de
fotografar momentos especiais!

PROGRAMA
Vamos nos conhecer e criar momentos incríveis?

MOMENTO 1

Criando um estilo próprio e único
(produção e acessórios);

MOMENTO 3

Fluidez e dinâmica do ensaio (direção e
poses): um ensaio real (2 famílias);

MOMENTO 2

A luz e a câmera
(equipamentos, etc);

MOMENTO 4

Fluxo de trabalho e pós produção;

INVESTIMENTO
Traga sua câmera e seu talento!
• É aconselhável conhecimento básico ou intermediário de fotografia.
É desejável o uso de câmera DSLR. As fotos realizadas durante o
curso poderão ser utilizadas em seu portfolio;
• A turma é restrita para melhor aproveitamento do curso;
• O curso inclui certificado digital, material de apoio (apostila, modelo
de contrato, texto sobre sono), coffee-break durante todo o curso.
Não inclui despesas com hospedagem, deslocamento e almoço, há
opções nas redondezas.

Horário: das 9h às 18h30.
Reserva: somente será efetivada mediante envio por e-mail do
comprovante e da ficha de inscrição preenchida.

R$1.400,00

R$1.590,00

À vista: Sinal de R$550,00.
Restante até um dia antes do
curso (depósito ou transferência).

À prazo: parcelamento em até
6x no cartão, sem juros (Visa,
Master e Diners).

workshop@lauraalzueta.com
[11] 3031.6301 | 94944.1818

