Finale workshop digitale fotografie (17-6-2022 Praktijk sessie)
Een grote groep hobby fotografen heeft in 2013, 2014 of 2015 de basiscursus en /of de vervolg training digitale
spiegelreflex fotografie gevolgd. Het enthousiasme in deze cursus was groot en de leergierigheid nog groter.
Blij zijn wij dan ook dat we na de Covid-19 lockdowns voor 2022 de praktijkworkshop kunnen / mogen
aanbieden.De was oorspronkelijk al gepland voor 2020, maar we kennen allemaal de recente geschiedenis.
Tijdens deze workshop gaan we in de vroege ochtend (± 06:00 uur) met een boot de
Biesbosch in. Naast de fijne kneepjes van de camera beheersing nu uiteraard ook
aandacht voor compositie, licht en het kiezen van de juiste instellingen voor het te
fotograferen object. Bewegende dieren (snel, langzaam) of stilstaande composities met
voor- of tegenlicht. De beroepsfotograaf zal een ieder helpen om de “perfecte” plaatjes
te schieten. Omdat het de natuur (Biesbosch) betreft is niet alles te voorspellen.
We hopen altijd op bevers, reeën, ijsvogeltjes, zeearend en andere bijzonderheden,
maar er zijn voldoende schoonheden indien deze bijzondere dieren niet helemaal
meewerken. Voor deze workshop is wel enige basiskennis vereist en hij sluit prima aan op de eerder gegeven
cursussen tussen 2013 en 2015.
Terugkomst in de haven ligt ergens tussen 14:00 en 16:00 uur, afhankelijk van de loop van de dag.

Kosten voor SPV leden bedraagt € 75,00 en hebben, gezien de hoge kosten voor de SPV, (nog) geen ruimte
voor introducees. Normale prijs voor deze workshop bedraagt €200,- pp.
Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Na opgeven krijgt U een berichtje te bevestiging of U erbij zit.
Opgeven voor deze workshop bij Peter Dekker peter.dekker@akzonobel.com
Hierbij ontvangt u een inschrijfnummer welke vermeldt moet worden bij de
bankbetaling. De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling binnen is
op IBAN reknr: NL09 INGB 0002 7003 38 t.n.v. P. Dekker te Sassenheim
onder vermelding van het verkregen
inschrijfnummer.
Hyperlink naar deze site van de
beroepsfotograaf en dan specifiek deze
workshop.
Workshop natuurfotografie per boot in de Biesbosch (natuurfotografieworkshop.nl)

