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DE LESSEN / HET ONDERWIJS.
Komend seizoen:
In september starten we weer met het Basisjaar, het 2e, 3e en 4e lesjaar.
Er zijn werkgroepen natuur en landschap, portret en studioportret en de reportagewerkgroep.

Korte Cursus, fotografie bij Fotoschool Statief.
Datums:

vrijdagmiddag 13.30 – 16.00 uur 13, 20, 27 september en 4 oktober 2013

Kosten:

€ 160 voor vier lessen

Inhoud:

Camera, scherptediepte, licht, kleur, compositie – les 1
Sluitertijden, belichten, witbalans, licht, compositie, het moment – les 2
Histogram, licht en schaduw, serie maken, documentair, flits – les 3
Geometrische patronen, perspectief, stanspunt, lenskeuze – les 4

Meer:

nog veel meer wordt besproken en geoefend in de lessen, te veel om op te noemen

Opdrachten:

huiswerk, foto – opdrachten

Bespreken:

elke les bespreken we fotowerk, zelf gemaakt, op compositie, inhoud, techniek, licht,
sfeer, betekenis, eigen stijl

Meedoen:

iedere gemotiveerde cursist / kleine groep / veel persoonlijke aandacht

Zomerweek in Duitsland.
Van 5 tot en met 9 augustus in Brauhaus Dudeldorf (www.brauhaus-dudeldorf.de), voor € 541 op
een tweepersoonskamer inclusief ontbijt, maaltijden, overnachting en fotografielessen. All – in dus.
Fotografiedocent Martin van Thiel (33 jaar ervaring in lesgeven) leert alle deelnemers, ongeacht
aanvangsniveau, beter kijken, met meer plezier en kunde fotograferen, met een mooi eigen
portfolio, in eigen stijl, aan het eind van de week, als resultaat.

Aanbevelingen en complimenten van studenten van het afgelopen jaar:
Patricia:





Het jaar was beter en intenser dan ik mij bij aanvang had kunnen wensen
De reportagedagen, de organisatie daarvan was perfect
De snelle reacties via de email, heel prettig
De rust en het gemak bij het overbrengen van technische kennis

Jacqueline:


Assia:

mijn keuze voor Statief was weloverwogen en ik ben heel blij dat ik voor deze opleiding heb
gekozen !
Ik ging altijd met een goed en inspirerend gevoel weer naar huis





via de mail zijn de docenten heel benaderbaar, er wordt snel geschakeld, erg fijn en het loopt
als een speer !
De syllabus Less is More: Helemaal goed ! Helder en praktisch.
Het docententeam, oud – leerling die weet hoe het voelt en de oude rot, die combinatie is
helemaal top ! Het is prima in balans, ook in manier van doceren en inhoud. Echt van
genoten.
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