
 
 Estúdio Grão Serviços fotográficos Ltda. ME  

CNPJ: 09.363.097/0001-71 

(11)99432 7933  (11) 98544 2245 

dani@danisandrini.com.br 

danisandrini@yahoo.com.br 

www.danisandrini.com.br  
 

 

 

“A câmera é um instrumento 

 que ensina a ver sem a câmera” 

Dorothea Lange  

  

Fotografia de viagem em Campos do Jordão  

Dani Sandrini  

 

 

Pré-requisito : ter alguma câmera fotográf ica digital  

 

Quantas vezes estamos diante daquele lugar inesquecível, apontamos a câmera... e 

quando vemos o resultado:  é aquela decepção!  

Para que isso não aconteça mais, elaboramos um curso de fotografia de viagens em 

Campos do Jordão. Serão 2 dias e meio de imersão e diversão!  

Passando pela técnica básica, luz, composição e tipos de arquivo, iremos fotografar 

em diversos lugares da região. Com dicas práticas in loco, contemplaremos tanto fotos de 

natureza quando de rua, diurnas e noturnas. 

 

QUANDO: 28, 29 e 30 de outubro – de sexta a domingo 

ONDE: Chalés Vila Báltica – Campos do Jordão – e arredores 

O QUE ESTÁ INCLUSO:  

 Curso de sexta à noite até domingo à tarde, com saídas fotográficas e ensino in 

loco. 

 Hospedagem nos chalés (casais ou para 3 pessoas) 

 3 refeições a Vila Báltica (o que proporcionará maior troca e interação entre os 

participantes). 
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O deslocamento fica por conta dos participantes, podendo contar com “ caronas solidárias” 

do grupo.  

 

 

 

 

Percurso 

   

Sexta a noite  Chegada aos Chalés da Vila Báltica 

http://www.vilabaltica.com.br/ 

Boas-vindas 

Conversa com Dani Sandrini – apresentação de trabalhos, conceitos 

básicos de composição, temas e possibilidades. 

Dúvidas e expectativas dos participantes.  

 

Sábado  - apresentação dos conceitos técnicos básicos (1h e meia)  

 

- saída  fotográf ica: passeio 1 - amantikir $30 por pessoa 

https://www.facebook.com/amantikirgarden 
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- almoço no Mercado / Pesquinha $20/30 por pessoa  

https://www.facebook.com/pesquinhanamontanha 

 

- passeio 2 –  Horto $13 por pessoa  

ht tp : / / v i laba l t i c a .wi xs i te .com/v i laba l t i ca /s ing le -pos t /2016/09/19/Hor to -F lo res ta l -de-

Campos-do-Jo rd%C3%A3o  

 

- volta à cidade ao entardecer –  café na cidade 

- conceitos básicos de foto noturna 

- foto noturna (entardecer) (Capivari = passeio 3) 

 

Jantar na Vila Bált ica (incluído)  

domingo Pequena reunião sobre a saída fotográfica de ontem. 

Passeio 4 –  local com foto interna e externa – CERVEJARIA Baden 

Baden ($20 p/ pessoa) e Museu felícia Leirner ($l ivre) 

https://www.facebook.com/museufelicialeirner 

https://www.badenbaden.com.br/microcervejaria/badenbadentour 

 

Volta aos Chalés - Almoço na Vila Báltica (incluído)  
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–  mostra de fotos –  encerramento.  

 

 

Proponente 

Dani Sandrini  

Arte-educadora e fotógrafa 

 

Dani Sandrini é formada em comunicação pela ECA-USP e trabalha como fotógrafa desde 
1998, atuando também como educadora e artista visual. Em trânsito entre São Paulo e 
Jordânia nos últimos anos, tem em seu currículo fotos de casamentos, retratos, 
gastronomia e viagens, tanto para empresas quanto para publicações. Atualmente 
desenvolve projetos especiais para revistas e grupos artísticos, além de cursos e 
intervenções em centros culturais. 

Em sua pesquisa autoral, vem estudando o entrelaçamento de materiais e suportes com a 
imagem fotográfica, a palavra e a ação do tempo sobre as mesmas. Seus trabalhos 
recentes propõem a relação da imagem com a cidade, caso do projeto premiado 
internacionalmente “Two cities” e também de Fragments of a return, desenvolvido durante 
residência artística na Jordânia, em fevereiro de 2015.  

 


