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Deze foto van John en Yoko is gemaakt door Gerlinde Dukker in samenwerking met kinderen van de 

Parkschool in Lombok te Utrecht, in het kader van de Vrede van Utrecht. De expositie van alle foto’s 

van meerdere studenten van Statief hangt in de straten van Lombok, achter de ramen bij bewoners. 

Afgestudeerd dit jaar bij Fotoschool Statief 
Carine Hekker, Erik van den Tempel, Gerda Roos, Ingrid Mol, Marcel Berkelaar, Marijke Groot, 

Monika Eykelkamp, Rob Benningen, Vera Schurer, Wim de Winter. Omdat Statief een niet heel grote 

school is met veel persoonlijke aandacht is er altijd een hoog percentage afgestudeerden.  Het werk 

is verzameld in en prachtig boek. 
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Foto: Gerda Roos  
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Portretwerkgroep 
 

             

De portret werkgroep heeft onder andere dit fotowerk gemaakt, verzameld in een mooi boek. 

In het Louis Hartlooper Complex hangt het eindexamenwerk tot 29 juli 2013.  

RE – STYLING. 
Statief verhoogt de kwaliteit van de opleiding door elk jaar te evalueren en verbeteren. Ook is er dit 

jaar en verandering in het uiterlijk door uniformering en verbetering van teksten en opdrachten, 

aanpassing van de website, logo veranderen, alles strakker en helderder. Er wordt nog aan gewerkt, 

maar het nieuwe logo is alvast te zien op deze Nieuwsbrief.  

Tweede jaar. 
De toestroom in ons 2e jaar, de oriëntatie van fotografie lijkt elk jaar groter te worden, het 

toelatingsexamen is dit jaar door drie studenten gehaald: Ansho Bijlmakers, Louis Triemstra en Rene 

van Dam. Ook zij beginnen enthousiast aan onze professionele opleiding. Op dit moment zijn er al 

meer dan 40 studenten die hebben ingeschreven voor dit jaar. Dat wordt een uitdaging voor onze 

gastdocenten, vakfotografen, eigen docenten en assistenten. Leuke klus. 

Op 24 augustus zijn de herexamens en is er nog en nieuwe kans om toelatingsexamen het doen voor 

ons 2e jaar. 

Het Basisjaar zit nog niet helemaal vol. 
Je kunt je nog inschrijven. 


