#elclubacasa

El pas del temps
Una time-lapse per recordar
Abans de començar... SABEU QUE ÉS UN TIMELAPSE?
Un time-lapse (en català: filmació a intervals), segons la Viquipèdia es:
La filmació a intervals (també coneguda per la seva denominació anglesa time-lapse) és una tècnica
fotogràfica molt popular utilitzada en la cinematografia i la fotografia, per mostrar diferents esdeveniments
que generalment transcorren a velocitats molt lentes i imperceptibles per l'ull humà. L'efecte visual que
s'aconsegueix amb la filmació a intervals consisteix en un moviment molt ràpid de l'esdeveniment enregistrat,
ja sigui el moviment dels núvols, l'obertura d'una flor o una posta de sol.

Es a dir, un time-lapse són moltes fotografies, fetes a intervals regulars posades una rere
l’altra en format de vídeo. Us deixo alguns exemples:
Una noia, dels 0 als 20 anys!  https://www.youtube.com/watch?v=yfqpqiTMUEg
30 dies al mar  https://www.youtube.com/watch?v=AHrCI9eSJGQ
Un puzle de 42000 peces!  https://www.youtube.com/watch?v=dj0Yl_50q4E

Com us he dit només són un exemple.
Què podeu fer vosaltres?
1. Busqueu una càmera de fotos (el mòbil ja va bé)
2. Escolliu quin tipus de fotografia voleu fer:
a. Cos cencer?
b. Selfie?
c. El que es veu des de la finestra de casa?
d. Un tema en concret?
3. Col·loqueu la càmera/mòbil en una posició concreta. CAL QUE SEMPRE SIGUI LA
MATEIXA, ja que la imatge que voleu capturar sempre ha de ser la mateixa.
4. Escolliu quan fareu cada foto, us deixo algunes idees:
a. Em faré un selfie a tots els llocs on vagi. (Bé, potser aquesta idea no es massa
adient a la situació... quedeu-vos a casa! Podeu fer-vos el selfie per tota la
casa...)
b. Cada dia quan em llevi i me’n vagi a dormir em faré una foto asseguda al llit.
c. Vull veure con canvia el carrer/parc/edifici/cel que veig des de casa
5. Ara només us queda ser rigoroses amb el que heu decidit i complir-ho! Més tard només
caldrà posar les fotografies una rere l’altra i fer-ne un vídeo!
Si voleu, quan tornem al club us donarem un cop de mà per muntar totes les fotografies una
rere l’altra, segur que surten uns time-lapse magnífics!
Si ho munteu vosaltres abans de veure’ns podeu compartir-ho amb nosaltres amb el hastag
#elclubacasa.
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