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Basisjaar.  

Het allerbelangrijkste tijdens fotografie is toch plezier hebben in het onderwerp, jouw onderwerp en 
als je dan ook nog mooi licht ziet en zo alert bent als Mariska Staal om direct naar buiten te rennen 
met camera en kinderen, dan krijg je deze sfeervolle beelden. De aanleiding voor deze foto’s is de 
opdracht ‘moment’, een moment, jouw moment, het moment, noem maar op, ik vind het een 
magisch moment!  

 

 



 

Foto’s: Mariska Staal 

 

Jaar twee.  
Vijftig procent van het tweede jaar bestaat uit eigen projecten, doen waar jouw interesse ligt, jouw 

hart volgen, volgens jouw eigen idee, jouw spelregels, met de begeleiding van de docenten van onze 

school als er bijsturing nodig is. En dat levert iedere keer weer uniek fotowerk op, zoals ook dit jaar, 

van vooral Barbara Schutte en Vicky Pronk.  

 

Foto: Sanny van Vijven 



 

Foto: Willem Verhaar 

 

Foto: Esther van Puffelen 



 

Foto: Vicky Pronk 

Een deken van stilte spreidt zich uit bij het ochtendgloren  

Het landschap schittert in afwezigheid van de mens 

Objecten duiken ontheemd op uit de mist 

In de verte witte sluiers als achtergronddecor 

De zon probeert met scherpe stralen de mist van haar troon te stoten 

Nog even en de verlaten leegte wordt overgenomen 

Nog even en de mens komt weer ten tonele. 



 
Foto: Barbara Schutte 

Korte Cursus.  

Serie twee is alweer bezig. Serie drie start vrijdag 5 februari 13.30 uur en serie vier start 
vrijdagmiddag 8 april 13.30 uur.  

Jaar drie.   

Hierin is iedereen bezig met zijn of haar ‘Rembrandt’,  een lange traditie inmiddels.   

Jaar vier.  

Ons allerlaatste jaar vier. De opleiding kan worden ingekort tot drie jaar. Met een specialisatie half 
jaar daarna mochten studenten daarop willen intekenen, wensen hebben, een project willen doen.  

In dit laatste jaar doet iedereen een aantal projecten, werkt kort of wat langer aan een serie tot het 
gevoel komt of het idee er is om deze specifieke fotoserie tot eindserie te maken.  

Werkgroepen.  

De werkgroepen Landschap en Portret doen het prima. Mooi fotowerk. Landschap uiteraard veel op 
stap naar interessante locatie, waarbij ze regelmatig terugkeren naar eenzelfde plek om die uit te 
diepen, om kwalitatief nog beter werk te kunnen leveren. Bij de portretwerkgroep valt op dat er dit 
jaar veel studiowerk is, maar dat de serie wintermode eraan zit te komen.  

 


