neem plaats...
in de cursus
FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS

DE BERGENSE FOTOTUIN
De Bergense Fototuin is een gezamenlijk initiatief van:
WILLEKE ALKEMA FOTOGRAFIE in Bergen {NH}
https://www.willekealkemafotografie.com
HENK AALBERTS PHOTOGRAPHY in Hoevelaken
https://www.henk-aalberts-photoqraphy.com
Hoeveel foto’s maken wij wel niet van elkaar? Duizenden in de
loop der jaren. Onze schijven lopen vol met vakantiefoto’s, familiefoto’s e.a. De meeste van deze foto’s verdwijnen vaak in
het digitale archief. Het lukt maar zelden om foto’s te maken die
aansprekend genoeg zijn om blijvend gezien te worden.
Wat zou het mooi zijn als je foto’s zou kunnen maken die niet in
het archief verdwijnen. Die het stadium van ‘leuk plaatje’ overstijgen. Die dat wat je dierbaar is, zo vastleggen dat anderen er
geïnteresseerd in zijn. Het is een misvatting te denken dat zoiets grondige kennis van ingewikkelde techniek vraagt of onnavolgbare handelwijzen die slechts voor enkelen zijn weggelegd.
Wij kunnen je helpen de schroom voor dat ‘moeilijke’ fotograferen te overwinnen en het beste uit je camera te halen. We
kunnen je leren hoe te kijken, hoe je onderwerp te benaderen,
de belichting juist in te schatten en de optimale positie in te
nemen. Deze vaardigheden kun je onder de knie krijgen eerder op grond van fotografische kennis dan van fototechnische
kennis. Ook hoogstaande artistieke gaven zijn niet nodig. Liever
zien wij wezenlijke interesse in je omgeving en in je medemens.
Door grondige begeleiding op maat kunnen wij je een heel eind
op weg helpen foto’s te maken die (a) interessant zijn, (b) recht
doen aan je onderwerp en (c) esthetisch te waarderen zijn.

WILLEKE ALKEMA

HENK AALBERTS

Doel van deze cursus is het vergroten van enthousiasme in
het maken van foto’s die gezien
mogen worden. Groot genoeg
om een goede opmaat te zijn
voor bijvoorbeeld een vervolgcursus portretfotografie.
In de Bergense fototuin komen
we met een kleine groep (4 - 6
deelnemers) samen voor 5 bijeenkomsten van 2 uur (om de
14 dagen). De eerste bijeenkomst is een introductie waarin onder meer de keuze voor
een geschikte camera wordt
behandeld. Daarna worden in
vier avondbijeenkomsten de
beginselen van serieuze fotografie behandeld. Wij nemen
jarenlange onderwijservaring
mee in een zorgvuldige didactische begeleiding. Doordat we
met z’n tweeën zijn, kunnen
we vrijwel één op één begeleiden met veel praktijk (leren
door te doen).
In de cursusprijs van € 99,-p.p. is een uitgebreide handleiding inbegrepen, met name
geschikt voor hen die ten aanzien van bepaalde aspecten
meer de diepte willen ingaan
en daar in cursusverband (persoonlijke) uitleg bij willen. Aan
het eind van de bijeenkomsten
wordt van ieder het meest aansprekende resultaat op fine art
papier afgedrukt. Als begin van
een boeiend eigen portfolio.    

e-book bij de cursus inbegrepen:
een grondig naslagwerk over de
basisbegrippen in de fotografie

Wat wij bieden:

cursusinformatie:

•

•

•
•
•
•
•

Toegankelijk leermateriaal in dienst van het
'leren door te doen'
Een uitvoerige handleiding (in de vorm van een
e-book) als bronmateriaal
Gerichte didactische begeleiding gebaseerd
op onze jarenlange ervaring in het (beroeps)
onderwijs
Uitdagende fotografische leertaken die aansluiten bij bestaande kennis en vaardigheid
Een veilige en vooral ook prettige leer- en werkomgeving
Ons eigen enthousiasme

•
•
•

•

De beginnerscursus bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 uur
De eerste bijeenkomst staat in het teken van
introductie: o.a. met advies over te gebruiken of
aan te schaffen hardware (camera, lenzen, e.a.)
Het bezit van een spiegelreflex- of een systeemcamera is een vereiste (eventueel is een leentoestel beschikbaar)
De bijeenkomsten vinden plaats in een leslokaal/studio in Bergen (NH), startend in oktober
2017 (zie voor actuele informatie over data op
de websites van Willeke of Henk)
De cursusprijs is € 99,-- (te voldoen 4 weken
voorafgaand aan de cursus)

schrijf nu in:
Als u zeker weet dat u de cursusbijeenkomsten “Fotografie voor beginners” wilt volgen, schrijf u dan nu
in. Wij werken met het principe van volgorde van aanmelding. Een groep is niet voller dan 6 personen, pas
nadat een groep is volgeboekt wordt een parallelgroep gestart bij minimaal nog 4 aanmelders. Wij houden
ons het recht voor een cursus niet te laten doorgaan als er minder dan 4 personen zich aanmelden. Op
onze websites vindt u de gegevens voor aanmelding en voor betaling.

WILLEKE ALKEMA FOTOGRAFIE https://www.willekealkemafotografie.com
HENK AALBERTS PHOTOGRAPHY https://www.henk-aalberts-photoqraphy.com

