
Workshop Φωτογραφίας στο Μεσολόγγι 

"Ερμηνεύοντας το τοπίο" 

  

Πρόγραμμα Workshop 

 

Παρασκευή 06.01.2017 

  

07.00 Αναχώρηση 

Σημείο συνάντησης Α   

3ης Σεπτεμβρίου 1, Πλατεία Ομονοίας (Κάτω από τα Hondos Center) / Ώρα συνάντησης 06.50’ 

  

Σημείο συνάντησης Β  (Για όσους μένουν στα δυτικά προάστια) 

ΑΒ Βασιλόπουλος, Λεωφόρος Αθηνών 242, Χαϊδάρι / Ώρα συνάντησης 07.15’ 

  

12.00-13.00  Ώρα άφιξης στο Μεσολόγγι 

Τακτοποίηση στα δωμάτια και συνάντηση για τη πρώτη φωτογραφική ενημέρωση και εξόρμηση στη 

λιμνοθάλασσα. 

Η ακριβής ώρα συνάντησης θα καθοριστεί εκεί, ανάλογα με την ώρα που θα φτάσουμε στο 

Μεσολόγγι. 

 18.00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

19.00-20.30 Συνάντηση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ξενοδοχείο, για 
παρουσίαση φωτογράφων και portofolios με θέμα το τοπίο. 

 21.00 Φαγητό 

 

  

Σάββατο 07.01.2017 

  

07.30-09.00 Πρωινή φωτογράφιση στη λιμνοθάλασσα 

09.00 Πρωινό 

11.00 – 17.00 Ελεύθερη φωτογράφιση στη πόλη και τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  

17.30 – 20.00 Συνάντηση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ξενοδοχείο, για κριτική και 

αξιολόγηση φωτογραφιών. Φέρνετε μέχρι 10 εικόνες αυστηρά. 

21.00 Φαγητό 

  

  

 

 



Κυριακή 08.01.2017 

  

11.00 Αναχώρηση για το Αιτωλικό 

11.30-14.30 Ελεύθερη φωτογράφιση στη περιοχή του Αιτωλικού. 

14.30 Συνάντηση για φαγητό 

17.00 Αναχώρηση για Αθήνα 

  

Σημειώσεις 

-Κατά τη διάρκεια του Workshop θα βρισκόμαστε συνεχώς στην διάθεση σας για την καλύτερη 

προσαρμογή στο χώρο και επίλυση όλων των τεχνικών και μη θεμάτων. Μη διστάσετε να μας 

ρωτήσετε οτιδήποτε. 

 

-Το πρόγραμμα για τις ώρες τις φωτογράφισης δεν είναι δεσμευτικό. Όποιος επιθυμεί μπορεί να 

κινηθεί και να φωτογραφίσει εντελώς ελευθέρα 

  

-Φέρνετε μαζί σας Laptop όσοι μπορείτε, για να κάνετε back up τις φωτογραφίες σας και για να 

διαλέξετε και τις 10 φωτογραφίες που θα φέρετε για αξιολόγηση. Μπορείτε να έρθετε σε 

συνεννόηση με τον συγκάτοικο σας να φέρετε ένα Laptop 

  

-Οι φωτογραφίες που θα φέρετε για αξιολόγηση θα είναι μέχρι 10 αυστηρά. 

Την συνολική δουλειά σας θα την δούμε σταδιακά στα  επερχόμενα μάθηματα μας. 

 

-          Το πρόγραμμα ενδέχεται να διαμορφωθεί εάν προστεθεί 
κάποια επιπλέον δραστηριότητα . 

  

Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα άκρως εποικοδομητικό και φωτογραφικό 3ημερο. 

  

Για ότι απορίες έχετε ή διευκρινήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Γιώργος & Τόλης  

6944377374 - 6948822899 

 


