FOTOGRAFIEM
UN CEL
STARLIGHT
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
PIRINEU eMOCIÓ
TEL. 973 681518
info@pirineuemocio.com

TALLER DE FOTOGRAFIA
ASTRONÒMICA
Del 13 al 15 de març del 2015
Pallars (Lleida)

PRESENTACIÓ
Ja saps que als Pirineus tenim un dels
indrets més privilegiats d’Europa per
observar i fotograﬁar el cel nocturn?
Diversos municipis del Pallars Jussà i la
Noguera, a la zona del Montsec, van ser
recentment certiﬁcats per la UNESCO
com a reserva i destí turístic starlight.
Només des de cels tan foscos com
aquests és possible observar i fotograﬁar
fenòmens com la llum zodiacal, una
resplendor dispersa produïda per milions
de grans de pols del Sistema Solar, que
és visible tot just després de la posta de
Sol especialment durant les nits de març.
Els paisatges del Pallars ens serviran
d’escenari perfecte per aprendre i
practicar amb les nostres pròpies
càmeres les tècniques per fotograﬁar el
cel capturant tota la celístia.

Diumenge, 15 de març 2015

- Esmorzar
- Sessió de treball: Processat bàsic d’una imatge i
d’una composició. Treballem algunes de les imatges
fetes pels assistents la nit anterior.
- Dinar comiat

ON ?
- A Claverol – La Pobla de Segur
( Pallars Jussà – Lleida)

QUÈ INCLOU I QUANT VAL ?
- Sessions teòriques + 2 sortides pràctiques segons
programa
- 2 nits d’allotjament i esmorzar
- 2 dinars amb productes locals
- 2 sopars ( 1 sopar benvinguda + 1 sopar pic-nic)
- Assegurança de viatge
Allotjament rural 4 espigues:

Preu per persona en habitació doble
Suplement en hab. Individual
Fonda de poble:

A QUI VA ADREÇAT?
A persones interessades per la fotografia i amb un
equipament bàsic (preferentment càmera réflex),
però sense necessitat de coneixements previs en
fotografia astronòmica o en astronomia.

QUI?
El taller serà impartit per Kike Herrero, astrofotògraf
de CELÍSTIA PIRINEUS i astrofísic de l'Institut
d'Estudis Espacials de Catalunya

QUÈ FAREM?
Divendres, 13 de març 2015

- Arribada a l’establiment, benvinguda i sopar presentació.
- Sortida nocturna a la zona del pantà de Sant Antoni,
reconeixement del cel i presa de contacte amb el
paisatge nocturn.
- Allotjament en establiment escollit.
Dissabte, 14 de març 2015

- Esmorzar
- Sessions teòriques matí i tarda:
• Fotografiar el grans espectacles del cel i la llum
zodiacal des d’una reserva starlight.
• Equipament i tècniques bàsiques en fotografia de
paisatges nocturns.
• Panoràmiques, timelapses, startrails, HDR i tot el
que pots fer per capturar la bellesa del cel nocturn.
- Dinar amb productes locals
- Sortida nocturna al llac de Montcortés i el dolmen
de Peramea.
- Sopar pic-nic
- Allotjament en establiment escollit.

Preu per persona en habitació doble
Suplement en hab. Individual
Sols taller d’astrofotograﬁa:

Preu per persona (sense allotjament)
Inclou: Tallers + 2 sopars + 2 dinars

297 €
48 €
253 €
15 €
195 €

ACOMPANYANTS:
Oferim un programa alternatiu per acompanyants
que prefereixin visitar la nostra comarca i el seu
important patrimoni cultural amb transport inclòs.
Preu: cal restar 30 euros als preus donats per cada
establiment.

QUÈ MÉS HAS DE SABER?
- Material recomanat:
• Càmera rèflex i trípode, i opcionalment cable
disparador.
• Roba d’abric i calçat adequat per muntaya.
• Llum frontal.
- Els desplaçaments per les sortides es faran amb
vehicles propis
- El programa es realitzarà amb un mínim de 5 participants
Data límit d’inscripció: 2 de març 2015

