
Captura la Biodiversitat!
Iniciació a la fotografia de natura

guiatges@elbrogit.com +34 689 00 61 99

Us proposem

Què cal portar?

Quan costa?

una altra manera d’apropar-vos a la natura: a través de la vostra
càmera, de la mà d’en Jordi Brú, fotògraf de natura, descobrirem com traure partit
de la nostra càmera, el perquè de les seves opcions més misterioses i el secret de
com fer només les fotografies que volem.

La vostra càmera, les seves instruccions, un bloc de notes i moltes
ganes d’aprendre!

15€ per persona (nens 5€). 17€ l´activitat al Priorat, inclou visita a
celler i tast de vins.

8 sortides d’iniciació a la fotografia | 8 temàtiques diferents

02/05/2015. Nits celestials. Excursió nocturna, astronòmica i fotogràfica,
per aprendre a capturar les nits estelades des de l’illot del Torn, un entorn
captivador, bressolat per l’anar i venir de les onades..

30/05/2015. Instants aquàtics. Excursió a dos imponents
congostos dels Ports, visitant al matí l´espectacular congost dels Estrets
i a la tarda el Parrissal.  Intentarem capturar l'aigua en moviment
mentre n’escoltem el seu brogit.

27/09/2015. Paisatge costaner. Excursió al llarg de camí de ronda de la costa
Mediterrània, per capturar l´espectacle de la fusió entre el mar i la terra. Farem un
altre tram, més al sud, fins a la punta de l´Àliga i l´Illot.

www.elbrogit.com

28/03/2015. Cims panoràmics. Excursió a la Mola de Genessies, per capturar el
paisatge muntanyenc en tota la seva amplitud i profunditat des d’aquesta talaia del sud
tan desconeguda i salvatge.

14/06/2015. Al detall. Matinal per capturar l´esclat floral de la primavera a
les parts culminals de les Muntanyes de Prades, un oasi d´orquídies i altres
floretes.

18/07/2015. Llums de capvespre. Sortida nocturna a la Serra de Llaberia, que ens
permetrà capturar les últimes llums del dia i les estrelles des de la Miranda.

+ INFO

21/11/2015. Paisatge al Delta de l´Ebre des de l´aire.
Sortida de tot el dia per capturar des de la Foradada de Montsià
l´espectacularitat del Delta de l´Ebre, i conèixer els antics masos
d´aquesta serra costanera.

25/10/2015. L´essència del Priorat. Excursió per captar els colors
canviants de les vinyes a Gratallops, tot un espectacle de natura de tardor.


