Iwan van St einvoorn

Batinge 73
9331 KT Norg
0592 – 614 826
06 – 382 61 584
iwan@zichtopbeeld.n l
www.zichtopbeeld.nl

Fotografeer je ook alt ijd in d e P of AUTO stand en
v raag je je wel een s a f waar al die and ere fun cties
v oor zijn?
Deze worksh op is b edoeld v oor iedereen die het leu k
v indt om te fotograferen, meer wil halen u it de
mogelijkhed en v an zijn camera en h et leuk lijkt met
een groepje bezig te zijn met fotogra fie in de
vakantie- / woonomgev ing.
Door wie?
Iwan van Steinv oorn, docent fot ografie en eigenaa r
van Zicht op Beeld | fotogra fie, zal de
av ondworksh op v erzorgen. Met ruim 20 jaar erv aring
in de fotografie en ruim 10 jaar onderwijserv aring
weet hij men sen t e in spireren, enth ousia smeren en
kennis op een aantrekkelijke en duidelijke manier ov er
te bren gen.

Programma
De av ondworksh op bestaat uit d rie onderdelen
Introductie, onderst eund door v oorbeeldfoto’ s
o Bedienin g v an je eigen ca mera
o Sluitertijd, diafragma en lichtgev oeligh eid
o Scherpst ellin g (autofocu s)
o Belichtin gscompen satie (+/-)
o Compositie, wat maakt een fot o aantrekkelijk
Fotograferen onder begeleidin g in de omgev ing
van De Norgerb erg

De int roduct ie en de nabespreking d oen we onder
het genot v an een bakje koffie/thee.
Waar
Introductie en nabesp rekin g in het bospav iljoen
De Norgerberg
Langeloërweg 63 Norg
I ndien het bospaviljoe n is ger eser veer d wijken we uit naar
een ander e locat ie.

Wanneer
Iedere woensda gav ond van juni t/m au gustus
juni en juli: 19.30u – 22.00u
augustus: 18.30u – 21.00u

Kosten
€ 25,- pp in cl. koffie/thee

Aan melden
Telefonisch:
E-mail:

0592 – 614 826
iwan@zichtopbeeld.n l

Bij aanm elding heb ik de volg ende gegeve ns no dig:
Voornaam/acht ernaam
Telefoo nnummer, i.v .m. bijv oorbeeld w ijziging locat ie
Cursus dat um (w oensdag in juni, j uli of aug ust us)

Nabespreking v an de foto’s
Maxim aal 8 aanm eldinge n per avo ndwor kshop

