
Cursus Fotograferen met vrienden
Samen een leuke activiteit en beter leren fotograferen in een kleine vertrouwde groep.  

U hebt een digitale camera. Op deze nieuwe camera zitten heel veel mogelijkheden. Voorkeur programma's, menu's Ook kunt met deze 
camera meteen zien of de foto wel of niet gelukt is. 
Wat moet je doen als de foto niet gelukt is.
Wat moet je doen om wel die scherpe foto te krijgen of beter licht? 
WWat kan ik er allemaal mee? 
In deze cursus wil ik u daar een antwoord op geven.

Het doel van de cursus is uw camera beter leren kennen en zo technisch en artistiek betere foto's te maken.
De cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur met uitleg en oefenen met de camera.
De kosten zijn 120 euro per persoon voor 5 lessen.
De lessen worden buiten op locatie gegeven. 
Afhankelijk van wat u wilt leren. Bezoeken we locatie zoals de stad (mensen, architectuur) of de natuur (macro, landschap). 
De groep bestaat minimaal uit 4 deelnemers. De groep bestaat minimaal uit 4 deelnemers. 
De 6de deelnemer die, vijf personen voor de cursus aandraagt krijgt de cursus 
gratis.

De cursus kan helemaal op de wensen van de groep worden afgestemd. 
Voor vragen bel of mail.
Ank Hermens
06-13037050
ankhermens@gmail.comankhermens@gmail.com

Les 1. De camera
Breng u handleiding en u camera met toebehoren mee, Bedenk wat u wilt leren. 
We gaan kijken naar u camera, welke lens zit erop en wat kan je ermee, Welke knoppen zitten erop (de mogelijk en onmogelijkheden), 
Hoe stelt hij scherp en hoe waarschuwt de camera voor een onscherpe foto. Zit er een flitser op. In deze eerste les gaan we hiermee al 
oefenen. 

Les 2 tot en met 5 op locatie
Scherpte en onscherpte Scherpte en onscherpte Wat is diafragma. Wat kan je ermee. Kun je het diafragma zelf instellen. 
Zitten er voorkeursprogramma's op waarmee u dat kan instellen (portret, landschap, macro)
Wilt u de voorgrond scherp of de achtergrond. Wilt u alles scherp of alleen maar de persoon die op de voorgrond staat.  Automatisch 
scherp aan of uit zetten. Kun je de tijd in stellen. Wil je bewegingen scherp of onscherp.
Zitten er voorkeursprogramma's op waarmee je dat kan (sporter)
Zelfontspanner gebruiken. Statief Zit er een flitser op, wanneer gebruik je die en hoe. Hoe zet je hem uit of aan. 
Iso,. Over en onderbelichten. 
Compositie, kaderen.Compositie, kaderen.


