
11. Dalmáciai Fotóművészeti Mesterműhely
2 fotómodellel

2011. május 30-június 3

Európa egyik legszebb, szigetekkel, félszigetekkel tagolt tengerpartja a horvát partszakasz. A 
közép-dalmáciai részre, az Adriai-tenger partjára invitálja immár 1999-től a Győri Fotóklub 
Egyesület a fotózás szerelmeseit. A közeli hegyek halvány, szürke, sokszor kopár csúcsait, 
a hegyoldalakon elterülő fenyőerdők pompázatos zöld színeit csak a kristálytiszta azúrkék 
tenger múlja felül. A kora nyár pompázatos virágorgiája, az illatok kavalkádja, a közeli Krka
Nemzeti Park csodálatos vízi világa, az évezredes építészeti emlékek (Zadar, Šibenik, 
Trogir,stb.) az itt élők kedvessége mind-mind kellemes hangulatot teremt az alkotómunkához. 

Útközben megállva a Világörökség részét képező 
Plitvicei-tavaknál az ember elgondolkozik az alkotó 
természet csodáján. Mind ez késztetően hat. Ilyenkor 
a fotográfia szerelmesei elemükben érzik magukat, 
meglódul az alkotókedv. 



Az alkotótábor vezetői Szabó Béla 
EFIAP fotóművész, fotográfus, 
Magyar Fotóművészek Szövetsége, 
az Osztrák Fotográfiai Társaság 
tagja, a Természetfotó Magazin 
szakírója, a Győri Fotóklub Egyesület 
ügyvezető elnöke és Mekli 
Zoltán fotóművész, fotóriporter, 
(Népszabadság tudósítója, a     
Győri  Fotóklub Egyesület tagja) 

szakavatott irányításával lehetőség 
van megismerkedni ezzel a világgal, 
megörökíteni a szépségeit, csodáit.

 A szervezők lehetőséget teremtenek 
arra is, hogy a mediterrán környezetben 
a résztvevők megismerkedjenek a 
modell és akt fotózás rejtelmeivel is
Az elmúlt mesterműhelyekben 
készült alkotások sikerrel szerepelnek 

különböző fotópályázatokon idehaza és 
a nagyvilágban
Horvátország   közép-dalmáciai   részén, 
az Adriai-tenger egy kis öblében bújik 
meg Grebaštica, egy pici halászfalu. A 
közeli hegyek halvány, szürke, kopár 
csúcsai, és a falut körülvevő fenyőerdő 
pompázatos zöld színeit csak a 
kristálytiszta azúrkék tenger múlja felül. 
Ez a kis falu Šibenik és Primošten között 

található mindegyik településtől 13-km. 
A workshop szállása a strandtól 20 
méterre van.
Az apartmanház két emeleten 4db 
két szobás lakrészből áll (külön WC, 
fürdőszoba, konyha). 

Az összes férőhely 16 fő.



Időpont: 2011. május 30-június 3
Program:
1 nap
Indulás május 29-én este, érkezés a 
reggeli órákban.
Szállás elfoglalása
természet és akt fotózás a környéken  
Este Primosten városnézés, 
naplemente, esti városfotók, 
modellfotózási lehetőség.
Vacsorázási lehetőség étteremben.
2 nap
Trogir, városnézés, épület és 
természetfotók készítése. Lehetőség 
modellfotózásra.

Este az elkészült képek értékelése.
3 nap
Akt és természetfotózás
Délután Sibenik, épület és városképek. 
Esti város, modellfotózási lehetőség.
Vacsorázási lehetőség étteremben.

4 nap
Krka Nemzeti Park. Természet 
és modellfotók készítése. Fürdési 
lehetőség a Krka vízeséseiben. Este az 
elkészült képek értékelése.



5 nap 
Indulás a kora reggeli órákban haza. Útközben a 
Plitvicei Nemzeti Park megtekintése. Természetfotózási 
lehetőség. Modellfotózás lehetséges.
Érkezés a késő esti órákban. 

A szállás  2x2 ágyas apartmanban, önellátással.



A részvételi díj tartalmazza a szállás, modelldíj, 
szaktanácsadás,    objektívek,  szűrök kipróbálásának 
lehetőségeit.
A díj nem tartalmazza az üzemanyag, autópálya 
költségeket. Utazás többen összeállva egy 
gépkocsiban. A gépkocsi utasai fizetik ezeket!!!!
Utasbiztosítást kötelező kötni, ennek hiányában a 
részvételt töröljük.
A workshop létszáma max. 16 fő.
Részvételi feltételek:
A jelentkezi lap kitöltése és postai visszajuttatása, melyet E-mail-en lehet kérni. A 
részvételi díj 50%-ának befizetése, amely foglalóként működik legkésőbb április 15-ig. 
A fennmaradó összeget május 20-ig kell kiegyenlíteni.
Részvételi díj: 220 Euró/fő    2 fotómodell lesz ebben az évben
Jelentkezés: 
Szabó Béla, Öttevény, Fő u. 57.   Tel: 30/9592-760,    www.belafoto.hu
e-mail:belafoto@t-online.hu 
Mekli Zoltán,  Tel: 30/9974073,    e-mail: mekliz@meklizfotostudio.hu


