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Een spiegelreflex camera of nieuwe systeemcamera gekocht? Niet tevreden met
foto’s op de automaatstand? Volg een fotografie cursus of workshop:
Bij Artstudio23 is elke les een praktijkles. Deze fotocursus is een combinatie van techniek en het leren zien
van de mooiste composities. Groepen van maximaal 8 personen.
Je krijgt les van een professional: Artstudio23 is de samenwerking tussen fotografen Hans van Nunen (Best,
1967) en Melanie E. Rijkers (Bakel, 1971). Vanaf 2007 vormen zij Artstudio23 en samen ontwikkelden ze
de basis- en vervolgopleiding fotografie.

BASISOPLEIDING FOTOGRAFIE INCLUSIEF CERTIFICAAT
14 lessen op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 19:30-22:00 uur.

Je camera leren kennen, de basis van Photoshop, portret- en nachtfotografie. Goede flitsfoto’s maken.
Diafragma, sluitertijd, isowaarde. Meer lesstof: www.artstudio23.com/fotocursus-opleiding/#inhoud
Door de lessen dtp/grafisch vormgeven, fashion portret en productfotografie is de basisopleiding ook heel
geschikt voor bedrijfsgerichte fotografie, zoals voor een webshop.
Basisopleiding € 595,-. Let op: vroegboekkorting van 80 euro! Met twee of meer deelnemers tegelijk
opgeven altijd korting, meer informatie en data: www.artstudio23.com/fotocursus-opleiding

KORTE CURSUS FOTOGRAFIE
7 lessen op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 19:30-22:00 uur.
De korte cursus bevat de eerste 7 lessen van de basisopleiding.

€ 325,-. Vroegboekkorting: 40 euro. Je kunt na de korte cursus les 8 t/m 14 bijboeken voor het certificaat.

LESDATA
Het gehele jaar door start de fotografie cursus van 7 en 14 lessen. In de winterperiode ook
op zaterdag. www.artstudio23.com/fotocursus-opleiding/#cursusdatabasis
CURSUS OVERDAG
Ook een fotografie cursus overdag is mogelijk, meestal om de week les, perfect voor deelnemers van 45
jaar en ouder. Tijd: 10:30-13:00 uur, zie ook: www.artstudio23.com/fotografie_cursus_overdag
INSCHRIJVEN
Via e-mail: info@Artstudio23.com
PRIVÉLES
www.artstudio23.com/masterclass
LOSSE FOTOGRAFIE WORKSHOPS
www.artstudio23.com/fotografie-workshops
PHOTOSHOP CURSUS
www.artstudio23.com/masterclass
WELKE CAMERA KOPEN?
www.artstudio23.com/camera
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Inhoud basisopleiding in fotografie:
1: Technische mogelijkheden van de camera, diafragma, sluitertijd, witbalans en iso waarde etc.
2: Scherptediepte/diafragma (beweging/bevriezing, architectuur, landschap)
3: Photoshop, foto’s optimaliseren d.m.v. verscherpen, curven, kleurbalans etc.
4: Portretfotografie (studio en buiten, belichtingstechnieken)
5: Compositie techniek houding, expressie, dynamiek etc.
6: Avond/nachtfotografie, landschappen in het donker
7: Flitstechniek - hoe maak je binnen een mooie foto?
8: Visual storytelling
9: Miksang Contemplatieve Fotografie
10: Productfotografie en stilleven (ook webshop)
11: Photoshop verdere verdieping in techniek
12: Reclamefotografie, tijdschrift, vormgeving (DTP)
13: Portfolio bespreking
14: Eindpresentatie
Inhoud van de korte cursus: ongeveer de eerste 7 lessen van de basisopleiding.

Ook tijdens elke les: bespreken resultaten van de wekelijkse thuisopdracht. In de les ga je
zelf aan het werk, hetzij met je camera, hetzij met je foto’s. Fotografie is vooral praktijk:
veel doen = leren fotograferen.
Bij ons geen lezingen maar veel praktijkles, om zo je camera goed te leren gebruiken.

Meer informatie en cursusdata:
www.artstudio23.com/fotocursus-opleiding
FOTOGRAFIE CURSUS VOOR KINDEREN
Cursus fotografie speciaal voor kinderen 7-16 jaar. Camera leren kennen, betere composities maken, vooral
zelf veel doen bij onze kindercursus fotografie. Te boeken als abonnement van 20 lessen van 1 uur à
€49,90. Wekelijks les m.u.v. de schoolvakanties.

Deze cursus komt in aanmerking voor subsidie via het Jeugdcultuurfonds Breda.
CADEAUBON
Een fotocursus of workshop is leuk om cadeau te geven! Artstudio23 levert
ook op maat gemaakte cadeaubonnen, als print of digitaal.
MIKSANG CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE
www.artstudio23.com/miksang
WIE ZIJN WIJ?
www.artstudio23.com/over-ons
ALGEMENE VOORWAARDEN
www.artstudio23.com/algemenevoorwaarden/Voorwaarden_cursus.PDF
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