Aankondiging

Cursus Fotobespreken 2021
start woensdag 29 september.
In elke fotoclub worden foto’s besproken. De fotograaf wil graag weten wat je van zijn/haar
foto vindt. Maar hoe bespreek je een foto zo, dat je de fotograaf en clubleden boeit, inspireert
en waardevolle feedback geeft?
De Fotobond heeft de cursus Fotobespreken ontwikkeld, waarin je handvatten krijgt
je individueel en in groepsverband gaat oefenen met opdrachten. Daarmee breng je
bespreken van foto’s op een hoger niveau en wordt het steeds leuker om te doen!

en
het

In
de
cursus
wordt
gebruik
gemaakt
van
het
boek
“Over
Foto’s
gesproken”
Hans Brongers en Simon Ophof. De methodiek bestaat uit vier pijlers die bij
fotobespreking aan de orde zijn: beschrijven, analyseren, interpreteren, waarderen.

van
een

Bij voldoende deelnemers (minimaal 8, maximaal 12) zal er eind september een cursus starten, die wordt gegeven
door bondsmentor Wim Jenniskens.

Plaats en datum cursus:

De cursus bestaat uit 5 avondbijeenkomsten van 20.00 uur tot circa 22.30 uur,
op de volgende woensdagen:

29 september, 27 oktober, 24 november 2021, 5 januari en 9 februari 2022.
De cursus zal een fysieke bijeenkomst zijn in Roermond, zolang de coronaregels dit
toelaten.
Eigen bijdrage en aanschaf boek:

De eigen bijdrage voor de cursus is € 50.
Wacht s.v.p. met geld overmaken totdat je per email bericht krijgt dat de cursus
doorgaat en je kunt deelnemen met een verzoek tot betaling.
Wanneer je de cursus volgt, moet je schikken
“Over Foto’s gesproken” van Hans Brongers en Simon Ophof.

over

het

boek

Het boek is voor € 20,50 te bestellen via de website van de Fotobond:
https://fotobond.nl/opleiding-inspiratie/fotografieboek/
(mogelijkerwijs het boek te lenen van een clublid die de cursus al heeft gevolgd.)
Aanmelding:

Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar secretaris@fotobondlimburg.nl

Vermeld daarin je naam, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer Fotobond.
Wees er snel bij, want vol=vol.
Uiterlijk op 5 september bezien we of er genoeg aanmeldingen zijn om de cursus
te starten.

mede mogelijk gemaakt door

