Sziklatornyok világa

Dolomitok, Észak-Olaszország
2011. szeptember 30.- október 5. 6 nap
Fotóworkshop Imre Tamás és Szabó Béla vezetésével

A Dolomitok (olaszul Dolomiti; németül Dolomiten; friuli nyelven Dolomitis) a DéliMészkő-Alpok egyik hegycsoportja. Észak-Olaszországban Dél-Tirol, Veneto és Trentino
tartományok találkozásának területén. A Dolomitok vidéke 2009 óta része az UNESCO
Világörökségének.

A Dolomitok helyén a hajdani sekély tengerben található korallzátonyok voltak a mai hegyek
ősei. A 65 millió éve kiemelkedett vidék eredetileg hatalmas fennsík lehetett, erre vall a
csúcsainak megközelítően azonos, 3000 m körüli magassága is. A dolomit kőzet sajátossága,
kémiailag alig mállik, azonban fizikailag nagyon aprózódik. Ennek következtében alakultak
ki a vidék jellegzetes formái, a mély völgyek, éles gerincek, a lefele vándorló kőzet
törmelékkel fedett meredek lejtők. A völgyekben gyors sodrású hegyi patakok folynak,
helyenként kiszélesedve tavakat alakítva ki.

A különleges szirtalakulatok, fűrészfogak, gigászi pillérek, groteszk alakokat formáló
sziklák, mély szakadékok változatos képe nyújtanak. A Dolomitok egyik fő varázsa a színek
játéka. Ez köszönhetően a kőzetanyag magnézium-tartalmának, amely a fényhatásokra
különbözőképpen válaszol. Így a hegység hol vöröses-barna, hol fehéres-szürke, hol kékeslila színben tündököl. Napkeltekor és napnyugtakor élénk rózsaszínbe vagy bíboros lilába
burkolóznak a hegycsúcsok. Ez a jelenség az Alpenglüh, a sziklacsúcsok izzása. Ezzel a
fotósoknak igazi csemegét kínálva.

A vidék legmagasabb pontja a Marmolada csúcs, 3344 m, melynek környékét hatalmas
gleccser borítja. Az egyik legtöbbet fényképezett pontja a Tre Cime di Lavaredo ( Drei
Zinnen) 2999 m magasságával. A legmagasabb autóval járható hágója a Pordoi-hágó, 2250
m-en.

A szakavatott vezetők Szabó Béla EFIAP fotóművész , fotográfus, ( Canon Pro Club
Hungary alelnöke, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Fédération Internationale de
l’Art Photographique, European Photogroup of Art and Performance ,Österreichischen
Gesellschaft für Photographie tagja, a Természetfotó Magazin szerkesztője, a Fotóoktatás
szabadiskola tanára, a Nyugat-Magyarországi Egyetem előadója) és Imre Tamás AFIAP
fotográfus (Természetfotó Magazin főszerkesztője, Canon Pro Club Hungary elnök,
Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének elnöke, Fotóoktatás szabadiskola
tulajdonosa, vezető tanára) segítségével a workshop lehetőséget teremt a kreatív, művészi
tájfényképezésre.

A szállás a vidék egyik legszebb helyén közel 1500 m magasan elhelyezkedő apartman
házban lesz önellátással. Egy éjszakát eltöltünk egy menedékházban 2400 m magasan, hogy
az alkonyat és hajnal különleges fényviszonyait ott éljük át. Megfelelő időjárási viszonyok
esetén lehetőség lesz csillagfotózásra is. Felmegyünk 3000 m magasságba is fényképezni.
A Természetfotó Magazinban Szabó Béla írását lehet olvani a Dolomitokról.

A workshophoz átlagos erőnlét szükséges.

Az ár nem tartalmazza az ellátás, utazás költségét, valamint a felvonók és a menedékház 1 éjszakai szállásának árát.

Részvételi díj: 290 Euró
Jelentkezési határidő: a jelentekzések sorrendjében.
Jelentkezés: Szabó Béla belefoto@t-online.hu, Tel:+36309592760
Imre Tamás:info@fotooktatas.hu Tel:+36205575572
A jelentkezés feltétele a részvételi díjból, 150 Eurónak a befizetése foglalóként, valamint a
jelentkezési lap kitöltése.

