VN Photography Club khai giảng
lớp nhiếp ảnh mới 2017
February 6, 2017

Một số học viên tham gia lớp nhiếp ảnh của VNPC khai giảng ngày 5
Tháng Hai, 2017 (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

GARDEN GROVE, California (NV) – Lớp nhiếp ảnh đầu tiên của năm
2017 của hội VN Photography Club, gọi tắt là VNPC, vừa khai giảng
vào ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Hai.
Lớp học kéo dài ba tháng, được tổ chức vào mỗi chiều Chủ Nhật, từ 1
giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại Hội Thánh Cộng Đồng Yêu Thương
(Community of Agape Love Church), địa chỉ 12600 Brookhurst St Suite
# 104, Garden Grove, CA 92840

Ngoài nhiếp ảnh gia (NAG) Nguyễn Minh, khóa học lần này còn có sự
tham gia giảng dạy của nhiếp ảnh gia Trịnh Phong chuyên hướng dẫn
về chụp phong cảnh (landscape).
NAG Nguyễn Minh, người sáng lập VNPC, cho biết, “VN Photography
Club-VNPC là một hội ảnh quốc tế, hội viên của Liên Đoàn Nhiếp Ảnh
Thế Giới-FIAP, dành cho các bạn yêu thích bộ môn nhiếp ảnh nghệ
thuật không phân biệt các bạn đã từng sinh hoạt trong bất cứ hội ảnh
nào.”
Lý do VNPC mở những lớp nhiếp ảnh từ căn bản đến nâng cao, theo
ông Minh, là vì “Trước đây tôi từng là hội trưởng của một hội ảnh quốc
tế, sau này tôi mới thành lập hội ảnh VNPC này cho một số bạn, gọi là
một câu lạc bộ, để các bạn từ các hội ảnh khác đều có thể đến tham
gia. Vì đây là hội ảnh quốc tế nên mục đích chính là để giúp các anh
chị em không chỉ biết chụp ảnh mà còn biết thi ảnh trên thế giới.”
Ngay ngày đầu tiên, học viên của lớp được học những kiến thức căn
bản về máy ảnh, cách lấy nét khi chụp hình, hiểu ISO-Fshop-Speed là
gì, để từ đó học thêm cách đo ánh sáng, tốc độ tối thiểu, và học cả về
photoshop.
Với phương châm “học đi đôi với hành” nên những người tham gia
khóa học luôn có một tuần học lý thuyết tại lớp và tuần tiếp theo sẽ đi
dã ngoại chụp hình, học cách áp dụng những gì đã học trên lớp.
Theo NAG Nguyễn Minh, “Học viên các khóa cho biết họ đã học được từ
đây rất nhiều, vì lối chụp ảnh ngày hôm nay khác hơn ngày xưa và họ
được học cách chụp những gì mới nhất theo tiêu chuẩn của FIAP.”

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh và nhiếp ảnh gia Trịnh Phong là giảng viên
của lớp nhiếp ảnh VNPC (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Anh chị em học nhiếp ảnh có người trẻ, có người đã về hưu. Hội luôn
có lớp sơ cấp cho anh chị em chưa biết gì, và lớp trung cấp dành cho
anh chị em đã cầm máy ảnh cả chục năm hay hơn. Hiện nay hội cũng
có những anh chị em đoạt được huy chương thế giới cũng tham gia
sinh hoạt,” ông Minh nói thêm.
Cũng theo người thành lập VNPC, thì “do lớp học có trả tiền chút ít cho
địa điểm thuê chỗ nên mỗi học viên chỉ đóng $25 cho một khóa học ba
tháng.”
Đây là năm thứ ba hội VNPC mở lớp dạy nhiếp ảnh, trung bình mỗi
năm có ba lớp được khai giảng, mỗi lớp trung bình có từ 40 đến 50
người tham gia.
Những ai quan tâm đến VN Photography Club hay muốn tìm hiểu thêm
về lớp nhiếp ảnh, có thể vào website: vnphotographyclub.com hoặc
điện thoại (714) 200-5412. (NL)

