Vervolgcursus fotografie
Basuiscursus fotografie

Vervolgcursus Fotografie
In de vervolgcursus leer je nog mooiere foto’s te maken. In 7 leuke lessen
werken we aan je eigen ontwikkeling met fotografie.
We gaan dieper in op zaken als compositie en belichting en je leert creatief
gebruik te maken van de verschillende opnametechnieken.
7 leuke lessen van 2 uur, de laatste les op een leuke fotolocatie. Feedback op
je gemaakte foto’s
Minimaal 5, maximaal 7 deelnemers per groep.
Cursusprijs € 245,00, inclusief koffie of thee met wat lekkers en inclusief
cursusmateriaal.
Voor cursusdata en aanmelding zie de website
http:\\www.fotocursusamersfoort.nl
Heb je de basisvaardigheden ten aanzien van sluitertijd, diafragma en

Leer
nog
mooiere
foto’s
maken !

iso-waarden onder de knie, maar wil je betere, mooiere en vooral
aansprekender foto’s leren maken?
In de vervolgcursus werken we gedurende 7 lessen verder aan je
verdere fotografische ontwikkeling
Over alle onderwerpen kun je voor elke les uitgebreide
documentatie vanaf de website downloaden.
Net als met de basiscursus oefenen we zo veel mogelijk elke les buiten
in het mooie centrum van Amersfoort. Na de les krijg je fotografie
opdrachten mee die gaan over de behandelde onderwerpen. De
gemaakte foto’s bespreken we met elkaar in de daaropvolgende les.
Reken op ongeveer 2 uur thuiswerk per 14 dagen. De lessen worden in
principe om de week gegeven en er wordt rekening gehouden met de
reguliere schoolvakanties. Door veel te oefenen en te kijken krijg je
andere, mooiere foto’s.
Onderwerpen van de cursus
Onderwerpen als belichting, beweging, kleurtemperatuur en witbalans,
compositie, portretfotografie en zwart-wit fotografie komen hierbij onder
andere aan de orde. In de lessen gaan we meer in op je eigen
voorkeur en stijl met fotograferen.

Fotocursus Amersfoort
Cursuslocatie: Stad van Cahen, Muurhuizen 104, 3811 EL Amersfoort
website: www.fotocursusamersfoort.nl

Telefoon: (06)12112661

email: info@fotocursusamersfoort.nl

Wat leer je in de vervolgcursus fotografie?
Je leert de mogelijkheden van je camera verder kennen, je eigen stijl ontdekken en verder
ontwikkelen, om de foto’s te maken die jij wilt. We doen dat tijdens de les met kleine
oefeningen en buiten zoveel als het weer het toelaat. Daarnaast krijg je opdrachten mee om in
de tijd tussen de lessen te oefenen.
We bespreken de gemaakte foto’s in de les en je krijgt daarnaast persoonlijke feedback op je
foto’s. Hieronder een aantal voorbeeldfoto’ s van andere cursisten van een vervolgcursus.
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Het lesprogramma van de vervolgcursus
Les 1: Belichtingsprogramma’s, onder- of overbelichten, werken met een grijskaart
Les 2: Creatief gebruiken van sluitertijd en scherpe diepte, compositie
Les 3: Zwart-wit fotografie, Ansel Adams, bewerking.
Les 4: Compositie en je eigen stijl verder ontwikkelen
Les 5: Creatief en perspectief
Les 6: Portretfotografie
Les 7: Afsluitende les op een leuke fotografie locatie.
Tijdens de hele cursus doen we oefeningen in het kijken.
Kijken naar je fotografie onderwerp en kijken om je heen om foto onderwerpen te ontdekken.
Hieronder nog enkele foto’s van cursisten van de vervolgcursus.

