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Fotografiecursus basis en vervolg,

Locatie Studio Ivens Fotografie, Oosthaven 12, 2801 PB te Gouda.
Tijdens de basiscursus wordt de techniek van de camera behandeld; de gevolgen van
diafragma, sluitertijden, iso-waarden, de witbalans etc. Na ± 5 weken werkt iedereen handmatig en is de
camera van de automaat afgehaald en staat de camera ‘bijna’ standaard op 'M' (handmatig instellen).
Een belangrijk onderdeel tijdens deze lessen is het leren omgaan met de verschillende lichtsituaties en de
gevolgen daarvan voor de uiteindelijke foto.

De eerste helft van de cursus oefenen we het maken van goede composities en wordt er alleen met
daglicht gewerkt dit doen we o.a. door te leren kijken naar patronen, ritme, evenwicht, nadruk op vorm;
"het kijken in lijnen en vlakken". In de tweede helft van de cursus is het maken van portretten het
onderwerp. Het werken met fotolampen ‘kunstlicht’ en technieken als low-key en high-key fotografie komt
hierbij aan bod. Elke week wordt er een foto-opdracht gegeven om de nieuw uitgelegde onderwerpen en
technieken te oefenen. De gemaakte foto’s worden tijdens de les besproken.

In de vervolgcursus gaan we aan de slag met het thema stilleven. De vervolglessen zijn experimenteler
van karakter. Technieken die tijdens de vervolgcursus aan bod komen zijn; lange belichtingstijden, het
meervoudigbelichten, nachtopname, letterlijk “het schrijven met licht” en de korte belichtingstijden; de
flitser, stroboscoop in combinatie met meervoudig belichten en de combinatie van lange en korte
belichtingstijden.

De vervolgcursus sluit altijd aan op de basiscursus. Om aan de vervolgcursus te kunnen deelnemen moet
eerst de basiscursus worden gevolgd. Na het afronden van de vervolgcursus wordt er geëxposeerd met
de foto’s gemaakt tijdens de cursussen. Deze expositie wordt ook feestelijk geopend! Er wordt geen les
gegeven tijdens de schoolvakanties. Tijdens de fotografielessen is de koffie en thee gratis.
Mocht het zo zijn dat de maandagavondcursus vol zit dan wordt er een extra fotocursus gegeven op een
nader te bepalen dag.

Basiscursus fotografie 2016
start maandagavond 26 september
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Cursusduur: 12 weken
Lesduur: 2 uur
Prijs: 295 euro p.p.
minimale deelname: 6 personen

FOTOGRAFISCHE VORMGEVING
DIGITALE BEELDBEWERKING
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Vervolgcursus fotografie 2017
start maandagavond 9 januari
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Cursusduur: 12 weken
Lesduur: 2 uur
Prijs: 295 euro p.p.
minimale deelname: 6 personen
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KUNST IN OPDRACHT
VERHUUR BEDRIJFSKUNST
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GRAFISCHE VORMGEVING
CURSUSSEN EN WORKSHOPS
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