
Ιωάννης Ντάρας
Φωτογράφος
6ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας, 45333, Ιωάννινα

Σχετικά με Εμένα
Είμαι φωτογράφος γάμων και εκδηλώσεων με έδρα τα Ιωάννινα. Ταξιδεύω σε όλη την
Ελλάδα για βρεθώ κοντά σας στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Επέστρεψα
στα Ιωάννινα στα μέσα του 1995. Από πολύ μικρός αποτύπωνα τον κόσμο στο μυαλό
μου φωτογραφίζοντας τον, γιατί θεωρούσα ότι έτσι θα θυμάμαι κάτι για πάντα.

Ακολούθησα επαγγελματικά τον πατέρα μου στον χώρο της φωτογραφίας από τα
17 μου χρόνια μαθαίνοντας την φωτογραφία μέσα από αναλογικά μηχανήματα
εμφάνισης και εκτύπωσης και μπήκα αμέσως στα βαθιά. Από το 1999 διατηρούμε
φωτογραφικό κατάστημα και με σεβασμό στους πελάτες μας αναλαμβάνουμε την
φωτογράφηση και την βιντεοσκόπηση του γάμο και της βάπτισης. Από το 2003 και
μέχρι σήμερα καταγράφω συναισθήματα μέσα από τον φωτογραφικό φακό για μια
ανάμνηση που θα κρατήσει μια ζωή.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Σκηνές από την καθημερινότητα, από μια βόλτα στο βουνό ή στην παραλία, η
επανάληψη κάποιας σημαντικής στιγμής της ζωή σας, αυτό είναι το pre wedding
trailer. Σενάριο που το γράφουμε μαζί με πλάνα που “κουμπώνουν“ σε εσάς. Με
μία πρωτότυπη βιντεογράφηση και ένα ιδιαίτερο μοντάζ παράγουμε ενα κλιπάκι
κατάλληλο για την δεξίωση και τα social σας για να προετοιμάσετε το κοινό σας για
το ευχάριστο γεγονός που πλησιάζει.

Κάθε περίσταση είναι διαφορετική, όπως διαφορετικοί και μοναδικοί είμαστε όλοι
μας. Προσαρμόζουμε το στυλ μας και την εικόνα μας επάνω στον καθένα σας
ξεχωριστά. Με το προσωπικό μου στούντιο να λειτουργεί απο το 2009 και με 40-50
φωτογραφήσεις γάμου ανά χρονιά μπορούμε σίγουρα να βρούμε αυτό που χρειάζεστε
μαζί.

Μέσω της φωτογραφικής μας εμπειρίας κινηματογραφούμε τις στιγμές με τον ίδιο
τρόπο που θα δημιουργούσαμε μία μικρού μήκους ταινία. Γνώσεις φωτογραφίας
που είναι απαραίτητες για κάθε βιντεογράφηση όπως είναι το σωστό φως και το
κατάλληλο καδράρισμα έχουν λίγοι βιντεογράφοι.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Φωτογράφιση Γάμου

 Βιντεοσκόπηση Γάμου
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