5à FOTOFESTA
Jornada dedicada al món que envolta la fotografia: xerrades, exposicions i diferents accions
que podràs gaudir el pròxim dia 25 d’octubre a partir de les 17.30 h

FOTOACCIÓ a càrrec del grup d’Instagramers Igprat
El mes d’octubre és el mes de la fotografia a la ciutat per això t'esprem amb #filtraelprat el:
5 d’octubre a les 11 h acció al Mirador dels avions del camí de la platja
11 d’octubre a les 11h acció al Mercat de pagés de la pl. Pau Casals
18 d’octubre a les 11 h acció a la Font del Gall del c. Major
25 d’octubre a partir de les 17 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau última acció

FOTOEXPERIÈNCIA a càrrec d’en Joan de la Malla.
Sala de Conferències a les 19.30 h

Fotografia i conservació de la natura: La relació de l'home amb la natura és cada vegada més
decadent. El meravellós patrimoni natural del planeta està en risc imminent de desaparició i
només si es pren consciència d'això es podrà fer alguna cosa. Per a això, la fotografia compleix
avui dia un paper fonamental. És el més universal dels llenguatges i ben utilitzada és capaç de
comunicar, denunciar i despertar consciències més que cap altre mitjà i sense les limitacions

FOTOPRÀCTICA a càrrec d’en Antonio Peralta.
Sala Polivalent a partir de les 17.30 h en passes de 20 minuts
Vols conèixer com era la primera càmera de la història ? Antoni Peralta, soci de l’Afp ens explicarà
com els nostres besavis varem passar de la pintura a la fotografia

FOTOCURIOSITATS
Sala d’actes a partir de les 17.30 h
• Fotomaton casolà a càrrec de l’Agrupació Fotogràfica Prat
• Radar casolà a càrrec dels Spotters Bcn– El Prat. Sessions de 30 minuts
• Plató fotogràfic a càrrec del grup “ Mirades “

FOTOEXPOSICIONS
• 17.30 h Inauguració de l’exposició fotogràfica ‘AIRE’ dels socis de l’Associació de Spotters

Barcelona—El Prat. Passadís de les entitats
• 18 h Inauguració de l’exposició “MIRADES” dels alumnes del taller de generes fotogràfics:

el retrat.
• 19.30 h Inauguració i entrega de premis del concurs de Festa Major, 12è CLIC PRAT. Sala

d’exposicions
• Últim dia per veure l’exposició #viulestiualprat, el concurs 2.0 de l’estiu. Sala de Serveis

Comuns
Totes les activitats són gratuïtes. Només aforament reduït a Fotoexperiència

