
20200106 © nemus.nl 

 

Vijf maandagavonden, najaar 2020. 
Deze cursus biedt je een goede start als je meer wilt weten over fotografie, 
beter wilt leren fotograferen en vooral praktische opdrachten wilt. De 
cursus vraagt geen voorkennis en geen dure camera. Een smartphone mag 
ook. We beginnen met een introductie in de wereld van fotografie. Wat is 
fotografie en hoe werkt beeld in onze moderne communicatie. Elke avond 
bekijken en bespreken we ook het werk van een bekende fotograaf. De 
opdrachten die je uitwerkt en de volgende keer meeneemt bespreken we 
gezamenlijk. Je fotowerk stuur je digitaal in. 
 

Vijf dinsdagavonden, najaar 2020. 
Altijd al meer met je foto's willen doen? Dan is deze cursus precies iets voor 
jou. Een cursus over vijf avonden die start met een verkenning van wat we 
onder creativiteit verstaan. Wat de grootste misverstanden zijn over 
creativiteit en wat de tien kenmerken zijn van creatievelingen. Elke avond 
bekijken we het werkproces van een bekende en creatieve fotograaf. Doel 
van deze cursus is vooral zelf aan de slag te gaan met nieuwe of andere 
technieken en zodoende een eigen visie en stijl te ontwikkelen. Elke avond 
neem je nieuwe afgedrukte foto's of ander werk mee. Dit bespreken we in 
de groep waarbij we vooral het creatieve proces aandacht geven. 
 

Vijf woensdagavonden, najaar 2020. 
Deze cursus is vooral geschikt voor fotografen die al weten wat ze willen, 
maar die graag meer reflectie op hun fotoproject zoeken. Als thema voor 
deze cursus gebruiken we de principes van slow thought. Want elke foto is 
een ontmoeting. Met een idee, een gebeurtenis, een plek in de tijd. 
Afhankelijk van je project kan het resultaat een expositie, een publicatie of 
website worden. 
 

De cursusdata staan op de website studio.nemus.nl. Groepsgrootte is 
minimaal vier en maximaal acht deelnemers. De kosten bedragen 160 euro 
per persoon per cursus. Inschrijven doe je door het inschrijfformulier van 
de website te downloaden, in te vullen en naar info@nemus.nl te sturen. 
De locatie is de boogzaal in het buurthuus in Noordwolde. 

Wil je met een groep of (foto)club een cursus organiseren, op bijvoorbeeld 
een eigen locatie? Neem dan contact op via info@nemus.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Studio Nemus is een ander initiatief in de fotografie. Cursusleider is Niek 
van Schie, tevens mentor voor de Nederlandse Fotobond. Centraal staan 
het beeld en het verhaal, niet het fototoestel of genre. 
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