VABLJENI NA FOTOGRAFSKI TEČAJ Z JANEZOM KONEČNIKOM
Kočevske Poljane, 12.9.2015

"Zavod– Moschnitze Vas vljudno vabi na:fotografski
tečaj, ki ga vodil uveljavljeni fotograf Janez Konečnik.
Tečaj bo potekal v okviru ˝Dni kočevarske kulture˝, ki jih
organizira Občina Dol. Toplice.
Udeleženci se zberete 12.9.2015 ob 9.00 uri v Dvorani Augusta Schaura v Kočevskih Poljanah 18 pri Dolenjskih Toplicah.
Fotografska oprema ni pogoj za udeležbo na foto tečaju, saj si foto
aparat lahko izposodite na samem tečaju.
Predhodna prijava na 031 242 130 oz. na e– mail: moschnitze@
gottscheer.eu je obvezna, saj je število udeležencev omejeno!

Janez Konečnik
Sobota, 12.9.2015 od 9,00 dalje vas vabimo na
Janez Konečnik iz Kočevja je bil rojen 8.3. 1950 v Slovenj Gradcu. L. 1950 je
FOTOGRAFSKI TEČAJ z Janezom Konečnikom (zbirno diplomiral na Fakulteti za gozdarstvo v Ljubljani in se kot dipl. ing. gozdarstva
mesto in zaključek bo v Dvorana Augusta Schaura v zaposlil na Kočevskem. Že od mladosti se ukvarja s fotografiranjem. V ospredKočevskih Poljanah 18, Dol. Toplice.
ju njegovih del je narava, gozd, pokrajina. Pogosto slika divje živali v neokrnjeni naravi Kočevske. Njegove fotografije so bile objavljene v številnih revijah,
Fotograf Janez Končnik vam bo ob razstavi svojih fotoknjigah, koledarjih. Pripravil je tudi številne razstave po vsej Sloveniji.
grafij , ki je bila odprta 24.4.2015, in ob projekciji slik ,
predstavil osnove dobre fotografije. Glavni namen
Janez Konečnik je ostal zvest fotografiranju narave, teritorialno pa Kočevski
fotografskega tečaja pa je delo na terenu. Vsi udele- deželi. Udeležuje se tudi mednarodnih razstav. Je član Fotokluba Diana v Ljubženci tečaja boste svoje znanje poglobili predvsem ob ljani in mednarodne zveze naravoslovnih fotografov v Parizu. Med drugim je
praktičnem delu z mentorjem. To je tudi razlog, da svoje slike razstavljal v Likovnem salonu v Kočevju, Galeriji likovnih umetnikov
smo število udeležencev omejili, saj se želi mentor v Slovenj Gradcu, Razstavnih prostorih ˝Kovinarja Kočevje, Galerija Miklova
posvetiti prav vsakemu udeležencu in ga spremljati pri hiša v Ribnici, Grad Snežnik, Galerija IGLG Ljubljana, Galerija Gozdarskega inšnjegovem delu.
tituta Slovenije itd.

Projekt je finančno podprlo ˝Ministrstvo za kulturo RS˝.
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