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BASISJAAR.
De prijswinnaars van de serie van de Ooijpolder, in zwart – wit:
1e prijs Chantal Rison:
2e prijs Nienke van Denderen:
3e prijs Fred Wormsbecher
Publieksprijs Chantal Rison

Foto’s hierboven zijn van Nienke van Denderen

Foto’s: Fred Wormsbecher

Foto’s: Chantal Rison

Derde jaar: Anneke Schakenraad heeft een prachtige boek gemaakt over
vergankelijkheid

Marokko
De 10 – daagse fotoreis naar Marokko is prima verlopen, dankzij de fantastische organisatie van
reisbureau Layobi, onze gids Ibrahim en zijn chauffeur Mohamed. Elke dag en nacht een schitterend
logies in een prachtige Riad, met couscous en tajines en andere lekkernijen uit het rijke land, rijk aan
culturen, kleuren, landschappen. Van Marrakech tot Marrakech, via Fez, Meknes, Chefchaouen,
Casablanca, met een landrover door de sneeuw, wandelen in de sneeuw, zon, regen, alles om ons
een diversiteit te bieden aan fotografische mogelijkheden die ongeëvenaard is gebleken. Een land
om eindeloos te fotograferen, de thematiek ligt voor het oprapen, het licht is betoverend, al drie
keer ben ik zelf geweest, voor het eerst in 1970 (liftend vanuit Utrecht naar Marrakech) en nu niet
voor het laatst.
In oktober komt er weer een stedentrip met Fotoschool Statief, we gaan alvast nadenken waar
naartoe, Madrid was afgelopen oktober ook al zo mooi en prettig, misschien nu Oostwaarts of naar
het Noorden.

Foto van de maand:

Tessa Lankester

Zie ook http://statief.nl/fotovandemaand.php

Korte cursus van 4 lessen
Deze start vrijdag 19 april om 13.30 uur: in vier lessen kennismaken met de basis van de fotografie,
de camera, het licht, perspectief, de basiselementen van de compositieleer, flitsen, dissociëren –
associëren, werken aan series met interessante thematiek, veel oefenen, veel thuiswerk, veel
fotowerk bespreken op inhoud, compositie, techniek, sfeer. En vooral werken aan hoe foto’s zijn te
verbeteren, van goed naar uitstekend, van algemeen tot eigen stijl.

Basisjaar, inschrijven voor het nieuwe seizoen
In september start het Basisjaar weer, er wordt al volop ingeschreven, veel studenten stappen zoals
elk jaar weer over van andere fotografieopleidingen naar Statief, soms zelfs met de mogelijkheid na
toetsing van het portfolio om deel te nemen aan het toelatingsexamen voor het 2e lesjaar.

SHUTR interview
In het fototijdschrift SHUTR staat een interview met de oprichter van Fotoschool Statief: Martin van
Thiel; over trends in de fotografie

1e Prijs fotowedstrijd: Marina Nieuwenhuis
Zie ook: http://statief.nl/laatstenieuws.php
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