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 סדנה ייחודית לבנות מצווה           

 עם חברות בוק בת מצווההפקת צילום ו

 להפיק את בוק בת המצווה שלךו צלםלמוד לבואי ל

אנחנו מזמינים אותך להצטרף לקבוצה מיוחדת של בנות מצווה, קבוצה שלומדת להפיק בוק 

 ועד הפקת אלבום מעוצב. מהצילום, סטלייניג, בחירת לוקיישניםבת מצווה מקצועי לבד, החל 

 לה. דיוקבוק שמתאים באת ה לכל אחת ביחד במהלך הסדנה, נכיר אחת את השנייה ונבנה

כה המשתתפות בסנדה ילמדו צילום ויצלמו אחת את השנייה בימי הצילומים. כל אחת תז

 לכמות בלתי מוגבלת של צילומים ולספר בוק שאותו נעצב ביחד.

 מספר המקומות בסדנה מצומצם, על מנת לשמור על קבוצה קטנה ואינטימית. 

 תוכנית המפגשים:

 תכנים  מפגש

 מפגש היכרות, אחת עם השנייה, עם הסדנה  ועם עולם הצילום 1

 צילום סטודיו, כלים בסיסיים בעולם הצילום, איך נכון לצלם, עמידה מול מצלמה  2

התאמת  -איך אצור בוק שמאפיין אותי? בחירת לוקיישנים וסטיילינג לקראת הצילומים 3
י צילום חוץ. מפגש עם הכנה לקראת מפגשדגשים על צילום חוץ וצבעים,  אביזרים, 

 . הסטייליסטית שתיעץ מניסיונ

זו במפגש זה כל אחת תתנסה בצילום ובעמידה מול מצלמה, נצלם  –מפגש צילום בטבע  4
 .עם אביזרים שוניםאת זו בשקיעה בטבע 

במפגש זה כל אחת תתנסה בצילום ובעמידה מול  –מפגש צילום בים ובנווה צדק  5
של גרפיטי, בתים ישנים, מתחם  רקע בשכונת נווה צדק עלונצטלם מצלמה, נצלם 

 התחנה ובחוף הים. 

עריכת יכת תמונות והיכרות עם תוכנות שונות של ער -עיבוד תמונות והפקת אלבום 6
 אלבומים.

מפגש סיום, סיכום הסדנה, כל משתתפת תקבל את בוק הבת מצווה המלא והספר אותו  7
 .יצרה

 *יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנה. 

 * ההסעות למפגשים באחריות ההורים 

 למשתתפת ₪  1,200 :עלות הסדנה

  המחיר כולל:

לימודי צילום, לימוד עריכת תמונות, לוקיישנים שונים,  4לתי מוגבלת מ כמות צילומים ב

 . ספר בוק בת מצווה מעוצבו לימודי עמידה מול מצלמה


