
OBRADOIRO DE INICIACIÓN Á FOTOGRAFIA DE NATUREZA

1. Obxectivo

Aprender todo o referente á fotografía da natureza, levándoo a práctica nalgunha das paraxes máis belas de

Galiza.

2. Descrición

O obradoiro será impartido por Jordi  Brú,  fotógrafo de natureza e mais biólogo;  o desenvolvemento do

mesmo será  eminentemente práctico e nel aprenderémo-los principios básicos da fotografía de natureza coas

súas diferentes disciplinas. Durante toda a fin de semana percorrerémo-los vales e as ladeiras que nos ofrecen

os espazos naturais dos Ancares e do Courel, en Lugo, dous enclaves importantísimos dende o punto de vista

da biodiversidade, que atesouran verdadeiras riquezas en canto a especies se refire.

Para descubrir estas paraxes contaremos coa axuda técnica dos guías de Piapaxaro, unha empresa local cunha

ampla traxectoria no mundo da natureza nos Ancares e no Courel, que nos levarán ós mellores recunchos

para observa-las paisaxes e a biodiversidade da zona.

Nestes dous días de obradoiro imos  poder practicar tódolos conceptos da fotografía de natureza, dende a

fotografía de paisaxe,  ata os detalles da macrofotografía ou a fotografía de fauna.  E todo isto,  tratando

sempre co máximo respeito posible ás especies que teñamos diante.

Descrición do medio

A parte  práctica  do  obradoiro  desenvolverémola  nas  Serras  do  Courel  e  dos  Ancares,  tal  e  como  xa

informamos enrriba. Para aquél cás descoñeza, estas dúas Serras, fronteira natural entre as provincias de

Lugo e León, a forza de permañeceren ailladas durante séculos conservan a esencia da Galiza interior, tanto

no que se refire á súa biodiversidade coma ós seus costumes (etnografía, gastronomía,...). Inda que nós nos

centraremos nas paisaxes e  biodiversidade, durante a xornada do venres o obradoiro nos permitirá un receso

no que habemos disfrutar da rica gastronomía da zona.

Xa centrándonos no obradoiro e nos seus obxectivos, dicir que neste territorio  concéntranse caseque o 50%

das  especies  vexetais  de  toda  a  comunidade  galega  (e  o  90%  das  especies  da  Galiza  interior).  Estas

montañas, con orientación NE-SW, vales profundos a menos de 400m.de altitude e montañas que rondan os

2000m. (no caso dos Ancares) ou superan os 1600m. (O Courel) permiten que o outono sexa un espectáculo

visual para tódolos seus visitantes. 

Ademais, aproveitarémo-la nosa estancia en Becerreá para coñecer unha das paraxes máxicas de Galiza,

descoñecido para o grande público: o souto “kárstico” de Os Grobos. Nel descubriremos tamén algunha

especie digna de ser fotografiada.



3. Requisitos dos participantes

Non cómpre ter coñecementos previos de fotografía.

4. Equipo

 Imprescindibles: cámara e mais trípode.

 Opcionais:  obxectivo  macro,  tubos  de  extensión,  cable  disparador,  difusores,  reflectores,  flash,

filtros,…

5. Número máximo de participantes

20 personas.

6. Datas

Do 12 ó 14 de Outubro de 2017. Obradoiro de tres días, con inicio o xoves contra a tardiña e finalización o

sábado despois xa de xantar.

7. Prezo

O prezo do obradoiro é de 175€.

Inclúe: Obradoiro fotográfico, aloxamento, comidas e roteiros

Non inclúe: nin material fotográfico nin desprazamentos ás localizacións.

8. Aloxamento e comidas

Durante o desenvolvemento do obradoiro estaremos aloxados no estabrecemento “Os Ancares”, situado na

localidade de Becerreá.

Se algún dos participantes ten algún tipo de intolerancia alimentaria, deberá comunicalo no momento da

inscripción.

O prezo do obradoiro é para habitacións compartidas. Se alguén non desexa compartir habitación, deberá

consultar a info@findesnosancaresgalegos.com as correspondentes condicións económicas.

9. Inscrición

Para finaliza-lla inscrición cómpre realiza- los seguintes dous pasos:

 Enviar  un  correo  electrónico  co  nome  completo,  teléfono  e  e-mail  de  contacto  a

info@findesnosancaresgalegos.com e

 A realización dunha paga e sinal de 50€ no número de conta ES97 0081 2141 6200 0126 1729,

especificando no concepto o nome completo da persoa inscrita e “Taller Fotografia Naturaleza”.



10. Planning previsto

Xoves 12

19:30h Recepción dos participantes

21:00h Cea

22:00h Breve sesión teórica: Introducción á fotografía da natureza

Venres 13

7:30h Erguerse e tentempé de café e pastas

7:50h Sesión práctica: desprazamento (con vehículos) a unha localización próxima para realiza-la saída de

sol (máximo 30 min coche). O almorzo propiamente dito será “in situ” (pícnic). Posteriormente, ó longo da

mañá seguiremos facendo fotografías de paisaxe.

13:00h Xantar, con productos e pratos típicos da zona

15:00h  Sesión  práctica:  desprazaminto  (con  vehículos)  ata  unha  localización  durante  a  tarde.  Breve

introducción á macrofotografía e posteriormente fotografía de solpor.

20:30h Regreso e cea

22:30h Visionado e comentario das fotografías dos participantes.

Sábado 14

7:30h Almorzo

8:00h Sesión práctica: despazamiento (con vehículos) a dúas localizacións durante a mañá.

13:00h Regreso ó aloxamento

13:30h Xantar

16:00h Clausura e despedida


