KESÄKSI
KUVAUSKUNTOON

Poimintoja tulevista tapahtumista:
14.2.
17.2.
23.–25.2.
9.–11.3.
9.–11.3.
17.3.
23.–25.3.
24.3.
29.3.–1.4.
30.3.–1.4.
14.4.
14.–15.4.
21.–22.4.
21.–22.4.
				
23.–27.4.

Älä jätä sinua yksin -ystävänpäiväkonsertti, Laurentiussali. Lippu.fi
Raamattuseminaari, Saarnaajan kirja – Turhuuksien turhuutta kaikki
Huolireppu keveämmäksi – ilo ja luottamus suuremmaksi
Gospel-lattari™-leiri
Sanasta kuvaksi – pelastus kuvissa
Raamattuseminaari, Valitusvirret – jeremiadi Jerusalemin raunioilla
Äitien ja tyttärien leiri
Kiitoksen ja rukouksen päivä
Vivamon pääsiäinen
Nuorten pääsiäinen
Raamattuseminaari, Jobin kirja – syytettynä Jumala
Israelilaiset tanssit
Yrittäjät ja ammatinharjoittajat
Kesäksi kuvauskuntoon – valokuvauskurssi kaikentasoisille 			
digivalokuvaajille
Vivamo kesäkuntoon -talkooleiri

-valokuvauskurssi
kaikentasoisille
digikuvaajille

facebook.com/krsvivamo
• Vivamon Kirja- ja lahjapuoti palvelee vastaanoton aukioloaikoina.
• Vivamon Kirppu ja Kirja palvelee torstaisin klo 12–15 ja
lauantaisin klo 11–15.

Vivamontie 2, 08200 LOHJA
puh. 0207 681 760*, vivamo@sana.fi

thefour.com

• Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

vivamo.fi

Tiedustelut ja ilmoittatumiset:

Lahjoituspuhelinnumerot: 0600 10 116 (10,26 €/puh+pvm) tai 0600 10 141 (20,28 €/puh+pvm)
0600 10111 Vivamolle (20,28 €/puh+pvm), 0600 19020 Vivamon Raamattukylälle (20,12 €/puh+pvm)
•Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021, luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr. Myöntäjä: Poliisihallitus
(3.11.2016), luvan numero: RA/2016/721. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa.
Kerätyt varat käytetään evankelioimis-, diakonia-, sielunhoito- ja koulutustyön, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja eläkeläistyön sekä
vankila- ja katulapsityön kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2017–2022. Ahvenanmaalla ÅLR 2017/3113,
1.5.2017–30.4.2018.

21.–22.4.2018
Vivamossa

Valokuvauskurssi kaikentasoisille digikuvaajille 21.–22.4.
Lauantai klo 9–17
• Esittely
• Mistä on moderni digikamera tehty
• Miksi kameran automaattiasetus on yleensä epävakaa; 		
		 miten pääsen sisään manuaaliasetuksilla kuvaamiseen 		
		 (ISO-arvot, valotusaika, aukko).
• RAW-kuvat. Mitä ihmeellistä niissä on?
• Erilaiset kuvat (henkilö-, maisema- jne.).
• Kuvan sommittelu. Mitä hyvä kuva sisältää.
• Kuvausharjoittelu ja opastus.

Sunnuntai klo 9–17
• Kuvausharjoittelun purku
• Taitojen soveltaminen
• Lopussa pieni pala tekijänoikeuksista

Kamera ei aina tottele käyttäjäänsä. Tämän kurssin tavoitteena on saada
omalla kameralla parempia kuvia.
Tutustutaan mm. mistä moderni digikamera on tehty ja mitä hyvä kuva
sisältää. Kurssilla on kuvausharjoittelua ja ohjausta – tekemällä ja
kokeilemalla oppii. Kameraksi kurssille kelpaa modernista kamerakännykästä digijärjestelmäkameroihin.
Kurssia varten tarvitset ainakin kaksi kolmesta:
• Kamera
(esim. modernista kamerakännykästä digijärjestelmäkameroihin).
• Perustietämystä oman kamerasi toiminnasta
• Kuvien purkua varten kannattaa ottaa oma läppäri mukaan.
Kurssi ei sisällä
• Filmikuvausta tai kuvien kehittämistä
• Studiokuvausta tai studiovalojen käyttöä
Ohjaajana kuvankäsittelijä, valokuvaaja Teemu Vestovuo.

Ruokailuaikataulu:

Kurssimaksu 50 €

8–9
11–13
11.30–13
14–15
17–18

Täysihoitohinta 99–109 €/hlö

20–21
20–22

Aamiainen sunnuntaina
lauantaina lounasaika
sunnuntain lounasaika
kahvi
päivällinen lauantaina
lauantai-ilta vapaata
iltapala
sauna

Ilmoittaudu viimeistään 11.4. puh. 0207 681 760 tai vivamo@sana.fi
Yhteistyössä

-opintokeskuksen kanssa.

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 7 pv ennen kurssin alkua, myöhemmin peruutetuista perimme
puolet kurssimaksusta eli 25 €. Kokonaan peruuttamatta jättämisestä perimme koko kurssimaksun
50 €. Peruutukset soittaen +358 400 793 497 tai s-postilla vivamo@sana.fi.

