
       
 

Workshop de Fotografia em Festivais de Música 
 
O Movimento de Expressão Fotográfica - MEF em colaboração com a 
Associação Portuguesa de Festivais de Música - APORFEST, promove 
um Workshop de Fotografia em Festivais de Música, para a cobertura 
fotográfica completa da 5ª edição “Belém Art Fest” - 6 e 7 Maio 2016. 
 
O Workshop é composto por uma componente teórica de fotografia 
de espectáculo uma parte prática a realizar ao longo de todo o 
festival. A parte prática é composta por fotografia dos espectáculos 
que vão fazer parte do festival e por fotografia de reportagem do 
ambiente que envolve todo o festival.  
 
Serão criadas equipas de trabalho para a cobertura do festival, sendo 
estas coordenadas pelos formadores Luís Rocha e Tânia Araújo. 
 
A participação neste workshop implica a cedência de uma colecção de 
imagens em formato digital à organização do festival, com vista à 
promoção do festival. A organização do workshop e do festival 
comprometem-se a respeitar os direitos de autoria das imagens. 
 
Conteúdos: 

 
• O momento certo; 
• A relação com os músicos e com o palco;  
• Sensibilidades, relação com a luz existente; 
• Profundidades de campo e foco selectivo; 
• Composição de fotografia de espectáculo;  
• Distâncias focais, luminosidade das objectivas (efeitos e 

características);  
• Direito à imagem; 
• Tratamento digital de imagens em programa de edição; 
• Fotografia de reportagem. 

 
 
Carga horária  
Componente teórica e edição de imagens – 6 Horas  
Componente prática fotográfica – no decorrer do festival 
 
Horário componente teórica  
5 de Maio das 19h30 às 22h30m 
 



       
Horário componente edição, visualização e discussão de 
imagens: 
Dia 13 de Maio das 19h30 às 22h30m 
 
Horário componente prática 
No decorrer do festival mediante programação 
 
Valor do Workshop  
100€ para não sócios 
85€ para sócios MEF ou sócios APORFEST. 
 
Local de Formação 
Sessões teóricas e de edição de imagem  
Palácio de Laguares 
R. Prof. Sousa da Câmara, 156 
1070 Campolide, Lisboa 
 
Formadores 
Luís Rocha e Tânia Araújo. 
 
Contactos e Inscrições 
E-mail: email.mef@gmail.com 
Site: www.mef.pt  
Tel: 96 583 16 20 [Tânia Araújo] 

Organização 
Associação Portuguesa de Festivais de Música - APORFEST   
Movimento de Expressão Fotográfica – MEF  
 
 


