
Henkilokuva miljoossä  25.-26. 11. Orimattilassa 

SksL:n  henkilökuvaustyöpaja Orimattilan kehraamölla

Perinteinen henkilökuvausviikonloppu jarjestetaan taas marraskuusssa  2017 Orimattilan kehraamölla. 

Viikonlopun harjoiteltava  asia on kuvaustilassa vallitsevan valaistuksen ja kuvaajan luoman tai 
muokkaaman valaistuksen yhdistaminen. Tarkoitus ja tavoite on siis opiskella salamavalon tai muun 
valokuvaajan tuottaman valon tasapainottamista muun valaistuksen tehostamiseen tai vahvistamiseen 
sopivissa kohdissa - ymparistön huomioon ottamista unohtamatta. 

Viikonloppu on  työpajatyyppinen, painottuu siis ”tekemalla oppimiseen”. Kuvausharjoittelu tapahtuu 2-3
kuvaajan työryhmina; niitten koostumus sovitaan alussa. Kuvausjaksoja on kaikkiaan 6. Jaksojen valilla
vaihdetaan aina paikkaa ja mallia, joten kullekin ryhmalle kertyy viikonlopun mittaan kokemusta 
erilaisista kuvaustilanteista. Malleja on mukana vahintaan se kuusi, joten jokaiselle jaksolle löytyy eri 
malli.

Työpaja soveltuu kaikille henkilökuvauksesta ja valaistuksesta kiinnostuneille. Ohjaus paikan paalla 
keskittyy edella mainittuihin asioihin, joten oman kameran auttava kayttötaito on suotavaa. Siihenkin 
saattaa tosin ongelmatilanteissa löytya apua. 

Mallin ohjaus,  mallin nakemysten huomioiminen, luonnonvalo tehosteena tai paaasiallisena 
valaistuksena, keinovalo vastaavasti tehosteena tai paavalona,  miljöö viitteellisena tai olennaisena 
kuvan sisaltöna jne. jne.  Harjoiteltavaa riittaa niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin kuvaajille;  
vaatimustasonhan jokainen asettaa itselleen itse.

Tarvittaessa organisoidaan aloittelijoitten oma ryhma erityisen tuen tarpeessa oleville kuvaajille; n.s. 
vanhat konkarit pitanevat taaskin parempana toimia itsenaisesti. Ohjausta nimenomaan 
monisalamatekniikan soveltamisessa on tarjolla. Tavan mukaan ohjaajia on mukana nelja, joten 
työryhmille riittaa apua tarpeen mukaan.

Aikataulu on osapuilleen seuraava: 

Lauantai: 

10.00-10.30 Saapuminen, majoittuminen jne. 
10.30-11.00  Jarjestaytyminen, paikkaan tutustuminen ja yleisinfo.
11.00-11.30 Lounas. 
11.45-13.00 Kuvausjakso 1 
13.00-13.15 Tauko. 
13.15-14.30 Kuvausjakso 2 
14.30-15.00 Kahvitauko 
15.00-16.15 Kuvausjakso 3 
16.15-17.00  Kuvausdemo 1: Mallin stailauksen, miljöön ja valaisun yhdistaminen
17.00-18.15 Kuvankasittelydemo, keskustelua kuvien jalkikasittelysta.
(Malleilla omaa ohjelmaa)

18.30 Paivallinen 
20.00- Sauna, illanvietto jne. Kuvien katselua, joko paivalla kuvattujen tai aiempien. 

Sunnuntai: 

7.30-9.00 Aamupala. 
9.15-10.30 Kuvausjakso 4  
10.30-11.15 Kuvausdemo 2:  Mallin stailauksen, miljöön ja valaisun yhdistaminen



11.30-12.15 Lounas 
12.30-13.45 Kuvausjakso 5 
13.45-14.00 Tauko 
14.00-15.15 Kuvausjakso 6 
15.30-16.00 Yhteenveto ja paatöskahvi.. 

 

Monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia 

Kehraamön tilat tarjoavat paljon monenlaisia kuvauspaikkoja; varsinkin suuret ikkunapinnat 
mahdollistavat luonnonvalon kayttöa. Malleja on taas mukana kuusi, siis kuvausjaksojen maara. Kaikki 
mallit ovat (jos mahdollista) vielakin kuvauksellisempia kuin aiemmin. 

Miten paikalle pääsee? 

Omalla autolla tietenkin, bussillakin jotenkin. Kimppakyyteja jarjestyy yleensa helposti varsinkin 
Helsingin suunnasta. Muualtakin pain on tulijoita, joten kyytia kaipaavan kannattaa kysella.

Kurssimaksu: 

Maksu on talla kertaa 190 euroa; sisaltaa tavan mukaan majoituksen, ateriat, saunan, mallien kulut jne. 
Maksu suoritetaan Suomen Kameraseurojen Liiton tilille FI74 1154 3000 115952 (Nordea)  kaksi 
viikkoa  ennen kurssia. Kuitti mukaan, tai vaihtoehtoisesti tiedostona alla olevaan mailiosoitteeseen. 

Infoa paikasta: 

http://www.orimattilankehraamo.com/kehraamo/ 

Ilmoittautuminen  sahköpostilla: gmail(at)sakari.fi
Mielellaan hyvissa ajoin, kiitos! Peruutuspaikkoja voi toki kysella viime tingassakin. 


