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NIEUW SEIZOEN begint.
We hebben er zin in, staan te trappelen van ongeduld, fotografie blijft boeien, altijd anders, altijd
creatief, leuk, spannend, mooi, inventief, Multi – disciplinair , overbruggend, kruisbestuiving, ja wat
al niet, alles is mogelijk met fotografie, veranderingen op komst, heerlijk het nieuwe seizoen begint,
met nu al veel enthousiaste studenten, nieuwe inschrijvingen.

Foto van de maand Juli 2015: Jeroen Fortgens

VOL of niet VOL dat is de vraag.
Jaar 4, ja dat is vol.
Jaar 3, ja dat is vol.
Jaar 2, ja dat is vol.
Jaar 1, groep A op de maandagavond, nog 2 plekken vrij.
Jaar 1, groep B op de dinsdagavond, nog 4 plekken vrij.
Jaar 1, groep C op de woensdagavond, nog ruim voldoende plekken vrij.
Jaar 1, groep D op de donderdagochtend, nog 2 plekken vrij.
Werkgroep PORTRET, nog 4 plekken vrij.
Werkgroep LANDSCHAP, nog 4 plekken vrij.

KORTE CURSUS.
Op vrijdagmiddag 2 oktober start er een korte cursus, van 13.30 – 16.00 uur. Vier vrijdagen, 2 – 9 –
16 – 23 oktober / kosten € 165 / een prachtige introductie, kennismaking met alle facetten van de
fotografie .

KINDEREN.
Serie 3 voor kinderen komt eraan, de datum is nog niet bekend, maar dat wordt binnenkort bekend
gemaakt. Vanzelfsprekend hier in Lombok, Utrecht. Vier lessen vol enthousiasme met stripverhalen,
speurtochten, collages, fotoboeken, plezier gecombineerd met educatie voor kinderen van 7 tot 10
jaar.

VERANDEREN.
De Fotoschool verandert langzamerhand van een vierjarige naar een driejarige opleiding, daar
nemen we de tijd voor, we zijn tenslotte al 31 jaar bezig, dan doen we dit niet abrupt. Drie jaren met
daarna de mogelijkheid tot specialiseren als je een vierde jaar eraan wilt plakken.
WE MAKEN ER WEER EEN MOOI JAAR VAN !
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