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Fotografeer je ook alt ijd in de P of AUTO stand en 

v raag je je wel eens a f waar al die andere functies 

v oor zijn? 

 

Deze workshop is bedoeld v oor iedereen die het leuk 

v indt om te fotograferen, meer wil halen u it de 

mogelijkheden v an zijn camera en het leuk lijkt met 

een groepje bezig te zijn met fotografie in de 

vakantie- / woonomgev ing. 

 

Door wie? 
 

Iwan van Steinv oorn, docent fotografie en eigenaar 

van Zicht op Beeld | fotografie, zal de 

av ondworkshop v erzorgen. Met ruim 20 jaar erv aring 

in de fotografie en ruim 10 jaar onderwijserv aring 

weet hij mensen te inspireren, enthousiasmeren en 

kennis op een aantrekkelijke en duidelijke manier ov er 

te brengen. 

 

 

Programma 
 

De av ondworkshop bestaat uit d rie onderdelen  

 

 Introductie, ondersteund door v oorbeeldfoto’s  

o Bediening v an je eigen camera  

o Sluitertijd, diafragma en lichtgev oeligheid  

o Scherpstelling (autofocus) 

o Belichtingscompensatie (+/-) 

o Compositie, wat maakt een foto aantrekkelijk 

 

 Fotograferen onder begeleiding in de omgev ing 

van De Norgerberg 

 

 Nabespreking v an de foto’s  

 

 

De int roduct ie en de nabespreking doen we onder 

het genot v an een bakje koffie/thee. 

 

Waar  
 

Introductie en nabespreking in  het bospav iljoen  

 

De Norgerberg 

Langeloërweg 63 Norg 

 
Indien het  bospaviljoen is  ger eser veer d wijken we uit  naar   

een ander e locat ie. 

 

 

Wanneer  
 

Iedere woensdagav ond van juni t/m augustus 

juni en juli:   19.30u – 22.00u 

augustus:  18.30u – 21.00u 

 

 

Kosten  

 

€ 25,- pp incl. koffie/thee 

 

 

Aanmelden 
 

Telefonisch:  0592 – 614 826 

E-mail:  iwan@zichtopbeeld.n l 
 

Bij aanm elding heb ik de volgende gegevens nodig:  

 
 Voornaam/achternaam 

 Telefoonnummer, i.v .m. bijvoorbeeld w ijziging locat ie  

 Cursus datum (w oensdag in juni, juli of  augustus)  

 

 

Maxim aal 8 aanm eldingen per  avondwor kshop 


