Vervolgcursus digitale fotografie
.
Deze cursus is en een vervolg op de basiscursus Digitale fotografie. Voor deze cursus is
enige basiskennis van fotografie noodzakelijk. Begrippen zoals ISO, Diafragma,
Sluitertijd, Witbalans en Scherptediepte, en de effecten of werking hiervan dienen
bekend te zijn.

Let-op, indien u gebruik maakt van een ander dan spiegelreflex of
systeemcamera, dan zijn wellicht niet alle opdrachten uitvoerbaar. Indien u
twijfelt of uw camera voldoet voor de cursus, kunt u contact opnemen met
John Sassen om eventuele teleurstellingen/misverstanden te
voorkomen. (cursus@haskon.nl)
Naast de noodzakelijke theorie zal de nadruk zeer sterk op veel praktijk oefeningen
liggen. Onder begeleiding van vakfotograaf en docent aan de Fotovakschool
John Sassen, worden de door u gemaakte huiswerk foto's klassikaal besproken
met opbouwende feedback. De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur, op
woensdagavond per 14 dagen, zodat u voldoende tijd heeft voor uw huiswerk.

Globale indeling van de cursus :
• Camerabeheersing,, M belichting, Handmatige witbalans, Portretverlichting, Structuur
en Textuur, Flitsen, Lowkey en Highkey, Compositie, Architectuur, Beeldverhaal.
• Huiswerkopdrachten na (vrijwel) elke les. Let op, huiswerkfoto’s dienen echt afgedrukt
te worden. (afdrukkosten zijn niet bij de cursus inbegrepen)
• Collectieve praktijk opdrachten tijdens de les.
• Er is van vrijwel elke les, een PDF bestand te downloaden voor een naslagwerk
naast uw eigen notities.
• Voor deze vervolgcursus is basiskennis van digitale fotografie vereist, en natuurlijk veel
enthousiasme
De cursus wordt gegeven in,
Wijkcentrum : “ de Kreek”.
Adres
: Kreek 123,
Postcode
: 3206 HK Spijkenisse
Cursusdag
: Woensdagavond
Cursus data
: 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3 (onder voorbehoud!)
Tijd
: 19:00 ~ 21:00 uur
Kosten
: €145,= (incl pauze drankje)

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een mail met de betalingsgegevens.
Bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus worden geannuleerd.

Vervolgcursus digitale fotografie
INSCHRIJFFORMULIER VERVOLGCURSUS DIGITALE FOTOGRAFIE
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon nr

:

Email adres

:

Merk en type camera waarmee u de cursus wilt gaan volgen:
(aankruisen wat van toepassing is)

Spiegelreflex camera
Systeem camera
Canon:

Model ……………………… bijv “EOS 5D”

Nikon:

Model………………….…… bijv “ D750”

Fuji:

Model…………………..…… bijv “ XT2”

Olympus: Model ………………….…… bijv “ OM-D”
Sony:

Model ………………….…… bijv

“⍺7 III

Anders ……………….Model ………………………

Handtekening
Inschrijfformulier sturen naar :
via post.NL:
Haskon Photography .. Dilledonk-zuid 32 .. 3206 PC .. SPIJKENISSE
Via e-mail:
Scannen en mailen naar cursus@haskon.nl
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een mail met de betalingsgegevens.
Bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus worden geannuleerd.

