INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

PatrocinEN:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA
Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

LA SEU D’URGELL
Del 16 al 20 de
juliol de 2018

43U8

Art i Humanitats

FOTOGRAFIANT ESTELS
Del 18 al 19 de juliol
La Seu d’Urgell
Qui no ha aixecat la mirada per contemplar la immensitat de la nit?
Qui no s’ha quedat fascinat mirant un cel estrellat? Us proposem
una activitat que us animi a agafar el vostre equip fotogràfic, perdre
la por a fer servir la càmera de nit i aconseguir unes fotografies sorprenents.
Aprendrem a fotografiar estrelles fixes, la Via Làctia i estrelles en
moviment (Circumpolar o Star Trail). També veurem com hi influeixen
la llum de la lluna o la contaminació lumínica, així com quin és el
material més adequat que necessitarem. Acabarem el curs amb el
processament i la postproducció de les imatges.
Curs adreçat a aficionats a la fotografia que vulguin aprendre a fer
fotografia nocturna.
Observacions: Les persones inscrites al curs han de portar càmera
rèflex o mirrorless, trípode i disparador.
Llengua
d’impartició

Català

Coordinació
Equip docent
Durada

Màrius Bernadó Tarragona (Departament d’Història de l’Art i
Història Social de la UdL)
Araceli Merino Jabato (fotògrafa)
10 hores lectives

Espai
Preu
Places

Centre Cultural les Monges. La Seu d’Urgell
31,63 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 36,00 € la resta
15

PROGRAMA
Dimecres 18

Araceli Merino
16.00-18.00 h Material i programari
Aprendre a treballar en grup
Tècnica fotogràfica en fotografia nocturna
18.00-20.00 h Aprofitar la llum de la lluna
Com resoldre la diferència entre zones amb diferents graus d’il·luminació
Timelapse
Araceli Merino
22.00-02.00 h Sortida pràctica
Dijous 19

Araceli Merino
10.30-12.30 h Processament de la imatge
Ús de programari: Photoshop, StarStaX i Startrails

ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves
d’allotjament a la Seu d’Urgell
Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs:
Dijous, 19 de juliol
21.00 h. Concert d’Artemandoline-Baroque Ensembe al Castell de Castellciutat
(FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.

