Zicht op Fotografie is een cursus van acht avonden voor de enthousiaste vrijetijdsfotograaf
of (aankomend) professional. Elke cursusavond bestaat uit drie delen. Het bekijken en
bespreken van het fotowerk van de cursisten; het bekijken en leren van de foto’s van
bekende fotografen en een korte inleiding over de theorie van fotografie.
•
•
•

In deze cursus werk je dus aan je eigen fotoproject. Hiervoor krijg je persoonlijke
opdrachten. Elke avond neem je nieuwe foto’s mee. Je fototoestel mag thuis blijven. Doel is
het ontwikkelen van een eigen visie en stijl in je fotowerk.
Het werk van bekende fotografen bespreken we aan de hand van hun fotoboeken, exposities
en websites. Denk hierbij aan fotografen als Paul Huf, Erwin Olaf, Rineke Dijkstra, Ansel
Adams, Martin Parr, Joan Fontcuberta etc.
De theorie van de fotografie benaderen we vanuit diverse invalshoeken. Zoals techniek,
geschiedenis, filosofie, communicatie, recente ontwikkelingen etc. We bespreken wat foto's
zijn, hoe fotografie werkt, hoe we met beeld communiceren. Wat denkers over fotografie
hebben gezegd.

Expositie en/of publicatie
De resultaten van de individuele fotoprojecten kunnen we publiceren als portfolio’s op de website
van studio.nemus.nl, uitgeven als boekje of exposeren in de galerie. Dat is natuurlijk afhankelijk van
de wensen en de resultaten. Want foto’s zijn er om gezien te worden.
•
•
•
•
•
•

Locatie: studio.nemus.nl, Ten Darperweg 82a, 7983KN Wapse
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Data woendagavondgroep 2019/2020: 11/9, 2/10, 6/11, 11/12, 5/2, 11/3, 15/4 en 13/5
Data donderdagavondgroep 2019/2020: 12/9, 3/10, 7/11, 12/12, 6/2, 12/3, 16/4 en 14/5
Kosten: €295,- per deelnemer
Groepsgrootte: minimaal vijf, maximaal acht

Cursusleider is Niek van Schie, eigenaar van studio en galerie.nemus.nl. Niek is mentor voor de
Nederlandse fotobond en verzorgd regelmatig lezingen, workshops en cursussen fotografie.
Meer informatie, waaronder de algemene voorwaarden, vind je op de website studio.nemus.nl.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als de geplande groepen vol zijn,
kan een extra groep ingepland worden.
Aanmelden doe je zo: ga naar de website studio.nemus.nl (via de qr-code hieronder). Download het
aanmeldformulier (word bestandje), invullen, opslaan en mailen naar info@nemus.nl.
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