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שנה עם סניפים רבים ברחבי  03בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  -יוצרת אדמה 
 adama.co.il-www.yאתר אדמה  הארץ, בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.

 יהיום שאחר -נפתחה ההרשמה לסדנאות צילום

עם הישיר אנחנו באדמה יוצרת מאמנים שהלמידה האמיתית מתקיימת בחוץ, במפגש 
דרך הרגליים ולא רק דרך המחשב. לכן אנחנו  לומדים ריחות, טעמים ונופים. צילום ,אנשים

  "היום שאחרי" תשמחים לפתוח את ההרשמה לסדרת סדנאות צילום חד יומיו

ים מועדניתן להירשם למפגש חד יומי בודד או לסדרה של מפגשים. ₪ ,  051עלות כל מפגש 
 בהמשך. נוספים יפורסמווסדנאות נוספות 

למעוניינים בקבלת פרטים נוספים על סדנאות חד יומיות, נא להעביר מייל עם מספר טלפון  
    adama@zahav.net.il-y לכתובת 

בשבועות הקרובים נפרסם תאריכים ומועדים, בינתיים מוזמנים לשריין מקום לסדנאות 
 מעניינות אתכם: הקרובות ש

 
 הסיפור האמיתי" -"פוטו פרג'

בכיכר דיזינגוף המתחדשת, חולף בין חלונות הראווה,  ילחמתצילום ש מפגש
 בתי הקפה והאוצרות ברחוב ומסתיים בפוטו פרג'. 

אישי ישיר עם הצלם פרי פרג'. על תחילת עבודתו כצלם בעיראק,  מפגש 
ח תעל המפגש הראשון שלו עם הארץ, פתיחת המעבדה הראשונה בפ

ווה, המעבר לתל אביב ויצירת המותג מהיום להיום. מפגש מרגש עם תק
 האיש והאגדה בגלריית פרג'.

 חוב הנשמות הטהורות""ר

                                                                           בנימין נחלתצילום באור אחרון ב
מסע לאורך רחוב נחלת . למגדל השלום נחלת בנימיןין בצילומי שקיעה 

ימין המתחדש , בעלי מלאכה, ברים, מועדונים, חיי לילה, מלון פבריק, בנ
 . בעל גגות תל אבי

 

  "רוקדים עם המצלמה"

                                                                                                   ענבל  מחול להקתעם פעולה שיתוף ב ,צדק בנווהסדנת צילום מחול 
מריחה והקפאה, צבע , תנועה צילום -עם להקת ענבלדנת צילום מחול ס
 רגש. ו
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  "הקסם והמסתורין של עג'מי"

לתקופה בזמן מסע שכונה הנושקת לים, , סדנת צילום בשכונת עג'מי 
  ייחודי.  נוף אנושיצילום נוף אורבני ו, תהעות'מאני

 

____________________________________________________ 
 
  "יום טיול  -מצפינים"

                                                                                                                          סדנת צילום ייחודית בגליל המערבי
צילום לגונות, בריכות מים, מלון נטוש, מסע  חוף אכזיבמפגש שתחילתו ב

חומת גבי על בגבול הצפון גרפיטי ומפגש ייחודי עם  מערת קשתל מופלא
 . שתולהבההפרדה 

____________________________________________________ 

 
   "הצלם מעבדיחסי "

         SBYסיור במעבדת הצילום ו במתחם גן החשמלייחודית סדנת צילום 

כל מה שרציתם לדעת על איך מגישים צילום להדפסה, איך בוחרים את 
 בשיתוף שבח בן יהודה.נכון, מתי למסגר ובאיזה חומר ועוד. הנייר והפורמט ה

____________________________________________________ 

  "אור ראשון בעין כרם"

    בשכונת עין כרם                    שישי בבוקרסיור צילום ביום 

צילום נוף, מרקמים  .דות אהבות ותככיםסיפורי נזירים, נזירות, מרגלים, בגי
 וסיפורים. 

_____________________________________________________ 

 ""בין צילום לאמנות

אור וצל, קווים, צורות וצבע בין ריאליזם  -תל אביב ןבמוזיאומצלמים אמנות 
. מוזיאוןהעד את המבנה הייחודי של נתרגל צילום בחלל סגור, נת  -להפשטה

נלמד איך מצלמים ללא מבזק בחללים סגורים עם תאורה שונה ומשתנה, 
 נכיר יצירות שונות ונתרגל צילום אמנות.
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  "אוכליםמבשלים, מצלמים ,"

איך נכון  נו שמחים להזמין אתכם לבשל ולצלם אנח -לאוהבי אוכל וצילום –סדנת צילום אוכל 
 לצלם אוכל, באיזה תאורה ואיזה זווית מתאימה לכל מנה.

______________________________________________ 

 מודל עירום בתאורת אולפן. צילום התנסות ב -"צילום מודל"

_____________________________________________ 

אלא אם צוין ₪  051עלות הסדנה למשתתף ההשתתפות בסדנאות מותנת בהרשמה מראש. 
 אחרת. 

 סדנאות ומעלה. 5מחיר מיוחד לנרשמים מראש ל 

*זוהי רשימה ראשונית של הסדנאות ובהמשך יפורסמו מפגשים חד יומיים נוספים, למעוניינים 
נחנו נצרף אתכם לקבוצת וא 151-5685975בפרטים נוספים מוזמנים לשלוח הודעה למספר 

  .חד יומיות צילוםעל סדנאות סאפ בה אנחנו שולחים עדכונים וואט

ונכתב אתכם   y-adama@zahav.net.il*עולם הצילום מעניין אתכם? מוזמנים לשלוח מייל ל 
 לניוזלטר של "אדמה יוצרת" ובו טיפים ומידע על סדנאות הצילום . 

  לפרטים נוספים והרשמה מוזמנים ליצור קשר: 

   adama@zahav.net.il-y   5311956-050 יואל / 5685972-050ניצן 
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