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Laguna Beach | Nguyễn Ninh Thuận - Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà Hội ảnh VN
Photography Club đã khai giảng lớp dạy chụp hình được mấy tháng! Những buổi học cơ bản
xử dụng máy hình, ánh sáng, tốc độ, cách chụp hình… cách tuần trong lớp học & tuần đi săn
ảnh quanh vùng với bao là kỷ niệm vui buồn trong ánh nắng chói chang, hay sương mù dày
dặc, rét lạnh co ro, hay mồ hôi nhỏ giọt… Tuy vậy, vì yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, các học viên
không ngại thức khuya dậy sớm đã trèo non lội suối, vai mang máy hình nặng chịch và những
dụng cụ lỉnh kỉnh như giá máy ảnh, rồi ống kính dài ngắn đủ cở… để đi săn hình, trong khi mọi
người yên giấc trong nệm ấm chăn êm với câu khôi hài bên tai: “ Thật đúng, chúng mình là
những người điên khùng, sung sướng không chịu, lại đi tìm gian khổ …” Nhưng

vì nghệ thuật, vì những bức ảnh đẹp mới chụp được…như thôi thúc những người đam mê
chụp hình quên hết những mệt nhọc khi được nhìn ngắm thiên nhiên đang ngái ngủ hay ông
mặt trời vội vã trốn chạy khuất dần sau rặng núi xa xa... Thiên nhiên hùng vỹ quá, cây cỏ xinh
tươi đẹp quá làm ngây ngất lòng người! Hôm nay Hội Ảnh VN Photography Club đã chọn
Laguna Beach với biển cả mênh mênh, trời xanh mây trắng, bãi đá gập ghềnh, hóc núi nên thơ
trong khung cảnh hữu tình… trước để hít thở không khí trong lành, sau chụp những cảnh
hoàng hôn trên biển, nên lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2015 đã tổ chức lễ mãn
khóa sơ cấp I tại đó. Trời còn nắng, hơn 50 hội viên đã có mặt để dự party trên hai bàn nhỏ với
thức ăn, nước uống đã đặt mua sẳn trong tiếng chuyện trò râm rang & trao đổi cho nhau những
kinh nghiệm sau khóa học…

Trong phần mở đầu buổi tiệc, NAG Nguyễn Minh, hội trưởng của VN Photography Club phát
biểu: “Trước hết tôi xin được thay mặt toàn thể anh chị em học viên cám ơn NAG quốc tế
Nancy Hoàn Lê đã nhận lời làm giảng viên và cố vấn của hội.Với nhiều năm kinh nghiệm về
nhiếp ảnh và từng là giám khảo các kỳ thi ảnh quốc tế, NAG Nancy đã hướng dẫn các học viên
VNPC đi vào dòng chính của nhiếp ảnh thế giới…Tôi xin được cám ơn BĐH và toàn thể các
bạn học viên/hội viên đã tổ chức buổi tiệc mãn khóa này thật đông vui, cám ơn các bạn đã chọn
học nhiếp ảnh với VN Photography Club, cám ơn các bạn đã thức khuya dậy sớm tham gia các
field trips của hội trong suốt khóa học vừa qua.

Thưa các bạn, hiện nay hội có trên 70 hội viên, trong đó 5 hội viên có nhiều đẳng cấp quốc tế,
một số hội viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng,... Riêng website của hội tuy mới thành lập
nhưng đã gần 3 ngàn lượt người vào xem, nếu không có sự đóng góp tích cực của các bạn, hội
không phát triển nhanh như vậy.

Một lần nữa, thay mặt BĐH tôi xin cám ơn tất cả các bạn học viên & người mẫu đã tham dự
buổi họp mặt bế giảng khóa I hôm nay. Chúng tôi xin thông báo khóa học II sẽ khai giảng vào
lúc 2:00pm ngày Chủ Nhật July 12, 2015 tại địa chỉ : 12600 Brookhurst St. Garden Grove CA
92841”.

“Có thực mới vực được đạo!”. Sau khi ăn uống no say, ánh nắng nhạt dần thích hợp cho việc
chụp hình đẹp, mọi người túa ra tìm cảnh thích hợp để chụp những tấm hình đẹp với ba cặp
người mẫu lúc nào cũng vui cười nhí nhảnh, chìu lòng các cô chú bác chen nhau chớp hình lia
lịa... Rồi lại ảnh lưu niệm của toàn lớp! Trời tối dần, ông Mặt Trời đỏ ối vẩy tay chào tạm biệt &
mọi người nhanh nhẹn đứng những góc cạnh thích hợp để ghi lại những tấm ảnh mình yêu
thích… Hơn 8:pm, trời tối đen, mặt biển một màu xám đục, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt
nhau lên xe trở về thành phố với cái hẹn sẽ post hình lên trang mạng để Thầy Minh góp ý, cho
tay nghề càng ngày càng cao hơn & hẹn nhau học khoá II lúc 2:00pm ngày Chủ Nhật July 12,
2015.

Quý vị muốn biết mọi chi tiết xin gọi (714)200-5412, Email: laclongquan09@yahoo.com /
Website: vnphotographyclub.com

